
Politisk ukorrekt
Hent bøger PDF

Politisk ukorrekt Hent PDF Indholdsfortegnelse gengivet af Dansk Bibliotekscenter: Tim Knudsen: Fergo og
Fanden. Marius Ibsen: Lægmandsstyre eller folkestyre? Jens Peter Christensen: Embedsmanden : i klemme
mellem jura og politik? Torben Beck Jørgensen: Som man råber i skoven : lidt om, hvordan man også kan
studereoffentlig forvaltning. Lars Dahl Pedersen: Politologi i praksis : skal scient.pol'er lære at sluge egen
medicin? Jens Bejer Damgaard: Hvor bliver markedsgørelsen og markedet af? B. Guy Peters: Koordination.
Søren Serritzlew: Taxameterbudgettering, incitamenter og effektivitet. Vibeke Lehmann Nielsen: Kønnet, der
blev væk. Peter Nannestad: Arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og indvandrere fra tredjelande : hvad
forklarer forskellen mellem kommunerne? Kutsal Yesilkagit: Offentlige licitationer, underhåndsaftaler og
konkurrencelovgivning i Holland : nogle betragtninger om delegation og principal-agentteori. Hans-Ulrich
Derlien: Kompensation for informationsasymmetrier i forholdet mellem parlament og udøvende magt : den
tyske administrative elite og dens politiske herrer. Ole P. Kristensen: Den overflødige grundlovsdebat. Erik

Albæk: Det iøjnefaldende fravær af ekspertise i statskundskab. Agenter og ministre / Peter Munk Christiansen
& Asbjørn Sonne Nørgaard. Thomas Pallesen: Skandinavisk korporatisme på amerikansk. Jens Blom-Hansen:

Stordriftsfordele i den kommunale serviceproduktion? Skoleområdet som eksempel

 

Indholdsfortegnelse gengivet af Dansk Bibliotekscenter: Tim
Knudsen: Fergo og Fanden. Marius Ibsen: Lægmandsstyre eller
folkestyre? Jens Peter Christensen: Embedsmanden : i klemme
mellem jura og politik? Torben Beck Jørgensen: Som man råber i

skoven : lidt om, hvordan man også kan studereoffentlig forvaltning.
Lars Dahl Pedersen: Politologi i praksis : skal scient.pol'er lære at

sluge egen medicin? Jens Bejer Damgaard: Hvor bliver
markedsgørelsen og markedet af? B. Guy Peters: Koordination.
Søren Serritzlew: Taxameterbudgettering, incitamenter og

effektivitet. Vibeke Lehmann Nielsen: Kønnet, der blev væk. Peter
Nannestad: Arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og indvandrere
fra tredjelande : hvad forklarer forskellen mellem kommunerne?
Kutsal Yesilkagit: Offentlige licitationer, underhåndsaftaler og
konkurrencelovgivning i Holland : nogle betragtninger om
delegation og principal-agentteori. Hans-Ulrich Derlien:

Kompensation for informationsasymmetrier i forholdet mellem
parlament og udøvende magt : den tyske administrative elite og dens
politiske herrer. Ole P. Kristensen: Den overflødige grundlovsdebat.
Erik Albæk: Det iøjnefaldende fravær af ekspertise i statskundskab.
Agenter og ministre / Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne

Nørgaard. Thomas Pallesen: Skandinavisk korporatisme på
amerikansk. Jens Blom-Hansen: Stordriftsfordele i den kommunale

serviceproduktion? Skoleområdet som eksempel



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Politisk ukorrekt&s=dkbooks

