Extra Information från NSU 2007 - Prisuppsats: Nordiskt
Sommaruniversitet 1950-2010
Prisuppsats: Nordiskt Sommaruniversitet 1950-2010
Ursäkta krysspostering.
English version follows the Swedish.
1:a September 2007
Nordiskt Sommaruniversitet (NSU - www.nsuweb.net) fyller snart jämt. Det vill vi fira med en
uppsatstävling.
NSUs historiska spår kan bilda utgångspunkt för många olika slags uppsatsämnen. Det kan
t.ex. vara en utläggning av NSUs historia generellt eller i förhållande till bestämda perioder i
nordisk historia, eller en studie av NSUs interna gentemot externa demokratiutveckling, eller
de politiska striderna, de organisatoriska lösningarna och kampen att överleva i krisperioder.
Fantasin alena sätter gränser.
Vi efterfrågar alltså uppsatser om NSU från flera vetenskapliga discipliner.
Tre uppsatser belönas med priser. Första pris är på 30.000 SEK, andra pris på 20.000 SEK
och tredje pris på 10.000 SEK. De belönade uppsatserna planeras utkomma som böcker på
NSU Press. Eventuellt kan ytterligare manuskript komma ifråga till publicering.
Sista inlämningsdatum är 1:a mars, 2009.
Vinnarna koras på NSU:s sommarsession, vecka 30, 2009 och de tryckta böckerna
presenteras på sommarsesssionen följande år 2010, då NSU firar sin födelsedag.
I bedömningskommittén ingår:
●
●
●
●
●

Professor Per Aage Brandt, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio,
USA (Danmark)
Professor Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo, Norge (Norge)
Professor Elisabet Cedersund, Högskolan i Jönköping, Sverige (Sverige)
Professor Jukka Gronow, Uppsala Universitet, Sverige (Finland)
Professor Hanne Petersen, Københavns Universitet, Danmark (for Island)

Se hela annonsen på NSU:s hemsida, http://nsuweb.net/url/?id=67. Ytterligare frågor
besvaras av NSU:s sekretariat, sekretariat@nsuweb.net.
Hämta PDF-filen för att anslås från:
http://www.nsuweb.net/wb/media/speciellaarrangemang/price.pdf
Sedan 1950 har NSU arbetat för att styrka forskningens idé- och nätverksutveckling i
Norden. Särskilt har man uppmärksammat tvärdisciplinära forskningsområden som ännu

inte omfattats av gängse forskningsaktiviteter. NSU är en oberoende tankesmedja och en
medspelare i utvecklingen av nya forskningsområden och unga forskare. Man deltar tvärs
över akademiska barriärer, över karriär- och generationsklyftor, institutioner och språk. NSU
är organiserat som en svensk organisation och finansieras av Nordiska Ministerrådet
(www.norden.org).
Sänd gärna denna mail vidare till andra intresserade.
--Award Winning Contest: Nordic Summer University 1950-2010
The Nordic Summer University will celebrate its 60th anniversary soon. We would like to
honor this occation by a contest of essays. The entire ad is available from the homepage of
NSU, http://nsuweb.net/url/?id=67. Please contact the secretariat for further information:
sekretariatet@nsuweb.net.
Get the PDF file suitable for billboards from:
http://www.nsuweb.net/wb/media/speciellaarrangemang/price.pdf
Since 1950, NSU has actively supported the cultivation of new ideas and growing research
networks in the Nordic countries. Particular attention has been paid to cross-disciplinary
areas not yet targeted by larger research institutions. NSU is an independent think tank for
the development of new research areas and emerging researchers. Participation takes place
across academic borderlines. Career and generational divides are transcended along with
institutional identity and language purity. NSU is organized as a Swedish non-profit
organization, sponsored by the Nordic Council of Ministers (www.norden.org).
Please forward to anyone who may be interested.

