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Förlängningsansökan 
Tänk på att Evelin vill ha en kopia av förlängningsansökan om ni själva skickar/lämnar in den 
till kansli HT när ni fått prefektens underskrift.  
 
Ett bra tips för er som är i början av er forskarutbildning är att samla alla papper som ska med 
vid ansökan om förlängning i en pärm, så att ni har allt som styrker förlängning samlat den 
dag då det är aktuellt. Detta gäller beslut om beviljad institutionstjänstgöring, beslut om 
tjänstledighet, sjukintyg, protokoll för val till förtroendeuppdrag etc. Det kan också vara bra 
att spara protokoll från möten där ni varit närvarande. 
 

Kurser inom Forskarskolan 
Kursen Allmän världshistoria med Kristian Gerner, Dick Harrison och Hans Hägerdal som 
lärare ställs in på grund av för få anmälningar 
 
Kursen om klass, preliminärt med Lars Edgren och Ulrika Holgersson som ansvariga, 
planeras till våren 2010, senare delen. Mer information lämnas av Lars Berggren. Anmälan 
sker till Lars Berggren, senast den 1 december 2009. 
  
Inga kurser planeras således till hösten. 
 

Handledarmöte 
Forskarskolans handledarmöte 2009 planeras till den 13 oktober. Boka in denna dag redan nu. 
Temat som kommer att behandlas: Hur får vi doktoranderna att snabbt komma igång med 
avhandlingsskrivandet? 
 

Tryckningsbidrag 
På styrelsemötet den 2 juni 2009 beslöts att alla doktorander som redan är inne i systemet 
kommer att kompenseras för OH-kostnaden på tryckningsbidraget. Tryckningsbidraget 
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kommer alltså att bli 40 000 kronor + påslag. Tryckningsbidragets storlek för doktorander 
antagna i framtiden kommer att behandlas av styrelsen till hösten.  
 

Disputationsort 
Områdesstyrelsen har 2009-06-01 beslutat att undantag för regeln att disputation normalt ska 
äga rum i områdets lokaler beviljas för de doktorander inom forskarskolan i historia som inte 
är placerade i Lund. 
 

Nästa antagning 
Nästa antagning kommer att ske våren 2010.  

 

Färdighetsworkshop 
På doktorandernas initiativ har Malin Gregersen satt samman en seminarieserie som är mer 
praktiskt orienterad. Tanken är att denna typ av workshops kan arrangeras lokalt och initiativ 
till motsvarande seminarier uppmuntras. Doktorander inom forskarskolan som inte är 
placerade i Lund är välkomna att delta och i sådana fall står Forskarskolan för resan. 
 
Program 
 
Vid fyra tillfällen under hösten kommer forskarskolan att anordna workshops för att utveckla olika förmågor 
som vi har användning för som historiker. Under ledning av fyra personer med olika bakgrund kommer vi att 
arbeta med skrivande, muntligt framträdande och kontakter med media. Träffarna anordnas på historiska 
institutionen i Lund och riktar sig i första hand till doktorander i forskarskolan. I mån av plats erbjuds även andra 
på historiska institutionen i Lund och vid partnerhögskolorna att delta, dock bekostas resan bara för 
forskarskolans doktorander.  
 
28/9 18-21, Blå rummet 
Att skriva recensioner 
Ulf Zander, forskarassistent, Historiska institutionen, Lunds universitet 
Vid detta tillfälle kommer vi att arbeta med att skriva recensioner. Hur ser en bra recension ut? Hur arbetar man 
bäst med boken och skrivandet? Vilket forum skriver man för? Tanken är att man före tillfället kommer att ha 
förberett sig genom att läsa en text som man sedan arbetar med under kvällen. Texterna kommer sedan att 
diskuteras gemensamt.  
 
20/10 18-21, Blå rummet 
Kreativt skrivande 
Niklas Törnlund, musiker och poet, verksam vid författarskolan i Lund 
Denna workshop fokuserar på skrivandet som hantverk. Under guidning av en lärare från Författarskolan i Lund 
kommer vi att arbeta med skrivövningar som syftar till att utveckla vårt kreativa skrivande.  
 
9/11 (alt 16/11) 9-15, Sal 2 
Att möta medier 
Anna Johansson, journalist, Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet 
Under den här dagen kommer vi att få en utbildning i att möta medier. Dagen består av två moduler, en 
föreläsning och en workshop. Under förmiddagens föreläsning lär vi oss till exempel hur man får ut en nyhet och 
spetsar till sitt budskap samt hur journalister arbetar och värderar nyheter. Föreläsningen handlar också om 
intervjuer med journalister, med tips och råd kring intervjusituationen och hur man undviker fallgropar. Efter 
lunch arbetar vi med en praktisk workshop kring hur man skriver pressmeddelanden.  
   
7/12 18-21 (Preliminärt!), Blå rummet 
Anders Sigrell, professor i retorik, Lunds Universitet 

 2



Det goda föredraget 
Som forskare ställs man ofta inför uppgiften att framträda muntligt och i olika sammanhang presentera sin 
forskning för publik, både inom och utanför akademin. Hur gör man för att hålla ett inspirerande och förståeligt 
föredrag för en publik som inte på förhand är bekant med forskningen? Under detta tillfälle kommer vi att öva på 
och diskutera hur man planerar och genomför ett populärt hållet föredrag.  
 
Deltagarantal ca 10-15 personer.  
Deltagarna kommer att bjudas på smörgås och kaffe alternativt lättare lunch. Kom ihåg att säga till om du vill ha 
vegetariskt eller har några allergier när du anmäler dig. 
Anmälan görs till Malin Gregersen, malin.gregersen@hist.lu.se
Förhoppningsvis finns plats till alla som vill vara med, men annars gäller först till kvarn! 
 

* * * 
 
Jag kommer att ha semester den 24 juni – 31 juli 2009. Jag är åter den 3 augusti. 
 
Trevlig sommar 
önskar Lotta 
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