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Visa i din webbläsare
Hej!
Coronaläget är fortsatt allvarligt, och på Förvaltningshögskolan sker arbete och
undervisning fortfarande på distans. Samtidigt börjar en svag ljusning skymtas vid
horisonten, och förhoppningarna är stora om att kunna ha verksamhet på plats till
hösten även om framtiden i vanlig ordning är oviss.
Ett datum som kan vara värt att kryssa för i kalendern redan nu är den 14 oktober,
då Förvaltningshögskolans dag planeras. Det är också förhoppningen att vissa
uppdragsutbildningar och annat ska gå att genomföra fysiskt till hösten, läs mer om
det nedan.
Men tills vidare är det fortsatt distansiering som gäller, även om det ingalunda
innebär att verksamheten skulle stå stilla. Forskningen och
utbildningsverksamheten rullar på ungefär som vanligt – om än på ett ovanligt vis –
i väntan på bättre tider.

Dags att söka uppdragsutbildning!

Nu är anmälan öppen för Förvaltningshögskolans kurs Förändringsledarskap
(tidigare "Att leda verksamhetsutveckling"). Kursen riktar sig till chefer inom
offentliga organisationer som vill utveckla sitt ledarskap, med speciellt fokus på
förändringsarbete. Kursen planeras att gå under hösten 2021 och våren 2022.

förändringsarbete. Kursen planeras att gå under hösten 2021 och våren 2022.
Sista anmälningsdag är den 28 april 2021.
Det står också klart att kursen Tillsyn i teori och praktik ska gå till hösten igen.
Kursen som är den enda tillsynsutbildningen i sitt slag i Sverige riktar sig till den
som arbetar med tillsyns- och granskningsuppdrag inom offentlig verksamhet. Sista
ansökningsdag är den 27 augusti 2021.
Läs mer om våra uppdragsutbildningar här

Välkommen till paneldebatt med alumner
Är du nyfiken på var Förvaltningshögskolans alumner hamnar efter examen? Den 3
maj kan du få en inblick i några alumners yrkesroller och få chans att ställa frågor,
då Politeia (kåren) och Förvaltningshögskolan bjuder in alumner till panelsamtal
med rubriken "Förvaltningshögskolan, vad hände sen?".
Mer information finns på Politeias Facebooksida.

Utökat samarbete inom SAYP

Albaniens huvudstad Tirana, där modulen med inrikting mot västra Balkan ska gå.

Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) är Svenska institutets
program för att bygga tvärsektoriella mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning,
dels i Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, dels på västra Balkan.
Programmet riktar sig till unga, yrkesverksamma medarbetare och nyckelpersoner
inom politik, förvaltning och civilsamhälle.
Förvaltningshögskolan har tillsammans med Georgian Institute of Public Affairs
(GIPA) nu beviljats 2,6 miljoner för att arrangera två moduler inom programmet om
migration och integration till hösten. Den ena modulen är inriktad mot deltagarna
från Östersjöregionen och EU:s Östliga partnerskap, och den andra mot deltagarna
från västra Balkan.
– Nu är vi in på det fjärde året av SAYP-samarbete med GIPA, dock är det första
gången som vi ska anordna två moduler. Mycket spännande! säger Gregg BuckenKnapp som är projektledare och professor vid Förvaltningshögskolan.
Läs mer om SAYP här (obs! sidan är på engelska)

Förvaltningshögskolans utbildningar utvärderade
Nu finns färdiga utlåtanden från en extern bedömargrupp om
Förvaltningshögskolans utbildningar på kandidat- master- och forskarnivå. De går
att ta del av i sin helhet genom att klicka på länkarna nedan:
Utvärdering av kandidat- och masterprogram i offentlig förvaltning
Utvärdering av forskarutbildning vid Förvaltningshögskolan
Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete här

Missade du senaste lunchseminariet?

I januari höll Cristian Lagström ett lunchseminarium om sociala investeringar. Den
som missade det kan se både det och tidigare lunchseminarier i efterhand.
Se inspelade lunchseminarier här

Utmärkta examensarbeten
Varje termin brukar några av de examensarbeten som skrivs av
Förvaltningshögskolans studenter prisas som "Utmärkta examensarbeten". De
uppsatser som fick utmärkelsen nu senast berörde ämnen som till exempel
kriskommunikation, kundrecentioner som granskningsverktyg och etiska
rekommendationer inom sjukvården under pandemin.
Läs mer om uppsatserna här

Övriga nyheter

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här
Se Förvaltningshögskolans publikationer här
Lyssna på Förvaltningspodden
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