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Förvaltningshögskolan startar podcast!
Som en del i arbetet med att sprida och synliggöra forskning, har nu
Förvaltningshögskolan startat en podcast. Målsättningen är att publicera ett avsnitt i
månaden framöver.

Prenumerera på podden (RSS)

Tillsynskursen startar igen till våren
Den populära kursen "Tillsyn i teori och praktik" kommer att ges igen till våren.
Kursen är på 7,5 hp och riktar sig till myndigheter och enheter med tillsyns- och
granskningsuppdrag. Anmälan görs senast den 11 januari 2019.

Till anmälan och mer information om kursen
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Missade du David Karlssons lunchseminarium?
I år hölls ett extra lunchseminarium den 5 december, då David Karlsson talade om
hur det står till i politiken utifrån politikernas perspektiv. Missade du lunchseminariet
behöver du inte misströsta, då det filmades och går att se på Youtube.

Se fler inspelade lunchseminarier på vår webb
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Året som var: Förvaltningshögskolan 2018
Nu lider 2018 mot sitt slut. Under året har Förvaltningshögskolan fått åtta nya
anställda, fördelat på tre lektorer, två adjunkter och tre doktorander. Samtidigt har
två anställda slutat, en har disputerat och en har blivit docent.

Avslutade anställningar
Angelica Börjesson (avslutat anställning i november, disputerar i januari)
Erika Sundelin (avslutad anställning under våren)
Petra Svensson (disputerat och gått vidare till en post doc på Linköpings universitet)

Förändrade anställningar
Carina Abrahamsson Löfström (docentmeriterad)

Nyanställningar
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Allison Östlund (adjunkt, fokus på rättsliga perspektiv)
Annika Theodorsson (adjunkt, med fokus på rättsliga perspektiv)
Christoffer Matshede (doktorand, fokus på politik, demokrati och förvaltning)
Emma-Lisa Gångare (doktorand, fokus på organisation, management och samhälle)
Isabell Meltzer (doktorand, fokus på förvaltningsekonomi)
Jenny de Fine Licht (lektor, fokus på organisation)
Johanna Andersson (lektor, med fokus på ledarskap)
Jörgen Johansson (lektor, fokus på kommunal politik, demokrati och förvaltning)
Kristina Ahlström (studievägledare)

Publiceringar
Under året har 22 stycken vetenskapliga artiklar publicerats, samt tre stycken
böcker: Folkets främsta företrädare (David Karlsson), Economics, ethics and power –
from behavioural rules to global structures (Hasse Ekstedt) samt Den kommunala
statliga ämbetsmannen (Vicki Johansson, Lena Lindgren och Stig Montin).

Antagna och examinerade studenter
Till vårterminen 2018 antogs 97 stycken studenter till kandidatprogrammet och 32
stycken till masterprogrammet, och motsvarande siffror för höstterminen är 107
respektive 67. Totalt blir det 303 stycken studenter.

Under 2018 har också 128 stycken studenter plockat ut en examen från
Förvaltningshögskolan; 60 stycken på kandidat- och 68 på masterprogrammet.

Nyheteter i urval

Andra saker som hänt under året är:

Vitryska studenter besöker Förvaltningshögskolan
Som en del i ett samarbete med Förvaltningsakademin i Minsk hade
Förvaltningshögskolan besök av tio studenter och en lärare från Vitryssland.

Förvaltningshögskolans pris till Cecilia Bokenstrand
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Under Förvaltningshögskolans dag delades det årliga priset för nyttiggörande inom
offentlig förvaltning ut, som den här gången gick till Cecilia bokenstrand.

Sju punkter för att förebygga avfall
I projektet "Från avfallshantering till avfallsförebyggande" presenteras sju punkter
för att förebygga avfall.

Robin Andersson Malmros förklarar radikalisering
Förvaltningshögskolans doktorand Robin Andersson Malmros talar om
våldsbejakande extremism i Göteborgs universitets filmserie "Forskare förklarar".

Alumner och studenter diskuterade framtiden
Vid Förvaltningshögskolans Alumn- och studentseminarium spåddes att kunskaper
om miljö, juridik, metod och artificiell intelligens kommer bli centrala för framtidens
kompetensförsörjning.

Lärarlag från Förvaltningshögskolan får pedagogiskt pris
Kerstin Bartholdsson, David Karlsson och Louise Skoog får ett pris på 100 000
kronor i verksamhetsbidrag för sitt nytänkande kring examinationsformen.

Med det önskar vi på Förvaltningshögskolan en god jul och ett gott nytt år, och
hoppas att 2019 blir lika spännande och händelserikt som 2018!

Läs fler nyheter på spa.gu.se
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SHARE TO

Samhällsvetenskapliga fakulteten  | Kontakta oss  | Logga in  | Avsluta
prenumeration

Som alumn får du e-nyhetsbrev ett par gånger per termin med tips på öppna
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föreläsningar, inbjudningar till arrangemang, aktuell forskning och annat. För att du
inte ska gå miste om något, gå gärna in i alumnnätverket och uppdatera din e-post
och ändra dina uppgifter om du byter jobb eller arbetsplats - www.gu.se/alumn

Redaktör: Henrik Sandgren, Kommunikatör, Förvaltningshögskolan,
henrik.sandgren@spa.gu.se
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