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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför faxen. Där hittar
du ytterligare information om seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt ansökningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar
du och sätter tillbaka originalet i pärmen!
Jag följer i möjligaste mån de länkar jag lägger in – slå larm om de inte fungerar!

DISPUTATIONER
Uppsala
Andreas Åkerlund disputerar fredagen den 11 februari klockan 10.15 i Sal XI, Universitetshuset
på sin avhandling Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet
1906-1945.

SEMINARIER
Högre seminariet
Under vårterminen 2011 leds seminariet av Lars Edgren, som uppmanar alla doktorander att
anmäla texter för behandling! Även disputerade är välkomna att lägga fram texter. Är det några
gäster ni gärna skulle vilja se? Någon tematik att diskutera?
Kommande terminer leds det Högre seminariet av
Hanne Sanders höstterminen 2011
Dick Harrison vårterminen 2012
Eva Helen Ulvros höstterminen 2012
Kim Salomon vårterminen 2013
Lars Berggren höstterminen 2013

STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA
Information om aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier. Det finns också en
pärm i rum 209, ovanför faxen. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats.
Institutionsutskicket innehåller ibland utlysningar där ansökningstiden redan gått ut eller går ut
bara någon dag senare. Kontrollera därför själv aktuella stipendier på nätet!
”Information
Information om tilldelning av kommande stipendieutlysningar
Från och med våren 2008 kommer inte längre kansliet att skicka ut beslut om tilldelning/beslut
om förslag till tilldelning eller rutiner kring redovisning rörande humanistiska fakultetens reseoch forskningsbidrag. Istället kommer beslut och rutiner att finnas tillgängliga på områdets
hemsida. Informationen skickas även fortsättningsvis till institutionerna som ombedes anslå
informationen. Som vanlig kan sökande logga in hos donationsgruppen för att informera sig.
Carin Brenner”

Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Forskning gällande till exempel idéer, teknik, företag eller människor inom bokhantverket och
den industriella grafiska tekniken, reklamhistoria, press- och tidningshistoria. Ansökan ska ha
inkommit senast den 20 mars. Upplysningar och blanketter finns på stiftelsen hemsida
www.ridderstadsstiftelse.se

TJÄNSTER
Göteborg
I Göteborg utlyses två lektorat i historia. Sista ansökningsdag är den 14 februari. För ytterligare
information, se http://ledig-anstallning.adm.gu.se/detail.php?lt_id=6609

PERSONAL
Den 31 januari går Eva Queckfeldt i pension. Hennes efterträdare som studierektor, Marie
Lindstedt Cronberg, flyttar in i rum 212.

ÖVRIGT
Institutionsstyrelsen
Styrelsen sammanträder fredagarna den 4 februari, den 18 mars, den 15 april och den 27 maj
klockan 9.15. Kopior av styrelsens protokoll finns i en pärm utanför expeditionen.
På dragande kall och ämbetes vägnar
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Välkommen
till en ny
termin!

