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Välkommen på lunchseminarium 23 februari!

Förvaltningshögskolans populära lunchseminarier fick läggas på is i samband med pandemin, men nu
startar de upp igen. Först ut är Eren Firtin, som den 23 februari talar utifrån sin avhandling om
konsekvenser och effekter av prestationsmätningar och ersättningsmedel i professionella organisationer.
Lunchseminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.

Läs mer och anmäl dig här!

Produktivt forskningsår 2022

Under 2022 tangerade Förvaltningshögskolan en toppnotering i hur mycket forskning som
gjorts vid institutionen, åtminstone räknat i antal publikationer. Totalt registrerades 112
publikationer i universitetets publikationsplattform GUP, vilket bara uppnåtts en gång
tidigare år 2018. Antalet vetenskapliga artiklar (omkring 30) ligger i nivå med de senaste
åren. En notering är att deltagande i internationella konferenser fortfarande ligger på en
lägre nivå, troligen en kvardröjande effekt av pandemin.

Kursen "Förändringsledarskap" öppen för anmälan
Nu är anmälan öppen till kursen Förändringsledarskap (15 hp) till hösten. Kursen riktar sig till dig som
redan idag är verksam chef och önskar stärka din chefsroll och förståelse för offentliga organisationer.
Kursen är en del i Ledarskapsprogrammet för chefer i offentlig verksamhet.

Läs mer och anmäl dig till våra uppdragsutbildningar här.

http://go.mira.se/track/click/11739211/www.gu.se?p=eyJzIjoiZjBHTGljRVlsWm0yN0NkYlNMODFnMmF4bXdjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMTczOTIxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ndS5zZVxcXC9ldmVuZW1hbmdcXFwvbHVuY2hzZW1pbmFyaXVtLXJha25hLXBhLXByZXN0YXRpb25lci1vY2gtbGl0YS1wYS1wcm9mZXNzaW9uZXJcIixcImlkXCI6XCJhMGUwNzRkZTE0NmQ0MWRlYTk1ZGU0MWZiYTA2NzNjMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjJkMjg0MTQ1YTk3N2I0M2I1YjhhNWMxZWNjOTgyOTI4NzRmOTNjNDJcIl19In0
http://go.mira.se/track/click/11739211/www.gu.se?p=eyJzIjoiSDBtcmNlMnFmM3EycVZycVNmYmdLYVFGR0o4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMTczOTIxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ndS5zZVxcXC9zdHVkZXJhXFxcL2hpdHRhLXV0YmlsZG5pbmdcXFwvdXBwZHJhZ3N1dGJpbGRuaW5nXCIsXCJpZFwiOlwiYTBlMDc0ZGUxNDZkNDFkZWE5NWRlNDFmYmEwNjczYzJcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5YThkYWFjOGI4YmZkZjAyYzRkOGY3MjNhNTU0MGY3MTkwMzE3MTI0XCJdfSJ9


Kommuners ekonomi och självstyre bland utmärkta
examensarbeten

Av höstterminens examensarbeten på grundutbildningen har två uppsatser fått
utmärkelsen "Utmärkt examensarbete", en på kandidat- och en på masternivå.
 
Alexander Koskel får utmärkelsen för sin kandidatuppsats "Faktorer med påverkan på god
ekonomisk hushållning – En studie om olika faktorers påverkan på kommuners
ekonomiska resultat" och Ertan Kantur för masteruppsatsen "När ett yttrande inte räcker –
Hur kommuner hanterar ett utmanat självstyre"

Läs motiveringarna samt tidigare uppsatser här.
 

Nominera till årets alumn

I år kommer för första gången ett nytt alumnpris att delas ut, för att uppmärksamma någon
som studerat vid Förvaltningshögskolan och gjort en god samhällsinsats eller utmärkt sig i
karriären. Priset är instiftat av Kolv och kommer att delas ut under en prisutdelning i
samband med ett alumnevent senare i vår.
 
Mer information om priset inklusive detaljerade kriterier kommer att läggas upp på
Förvaltningshögskolans webb inom kort, men redan nu går det att nominera kandidater till
priset. Vet du någon av Förvaltningshögskolans alumner som du tycker bör
uppmärksammas, skicka då namn, motivering samt var personen arbetar till
johanna.selin@spa.gu.se.

Informationsträff om masterprogram i offentlig
förvaltning

Funderar du på att utbilda dig vidare och läsa ett masterprogram i offentlig förvaltning?
Den 28 mars kl. 12:15–13:00 bjuder vi in dig – fysiskt eller digitalt – att delta på en
informationsträff om våra masterprogram. Vi kommer att ge en överblick av de olika
programmen och det kommer finnas tid för frågor.
 

Våra masterprogram riktar sig till dig som har en kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga
ämnesområdet och som är intresserad av en karriär inom offentlig sektor eller privat/ideell sektor med
kontakter med det offentliga.

Tid: Tisdagen 28 mars kl. 12:15–13:00
Lokal: B205/206 eller online via den här länken

Läs mer om våra utbildningar här.

Utlysning av tre doktorandtjänster
Nu söker Förvaltningshögskolan tre stycken nya doktorander. Vi välkomnar både sökande vars
forskningsintresse ansluter till befintliga forskningsinriktningar och som bidrar med nya perspektiv.

Läs mer om utlysningarna och ansök här.

Läs fler nyheter från Förvaltningshögskolan här

Här hittar du tidigare nyhetsbrev 
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