Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) informerar om sommarsessionen 2015
Ursäkta felaktigt utskick och krysspostering.
English version follows the Swedish.
Välkommen till NSUs sommarsession 2015. Sessionen pågår 18-25 juli i Druskininkai, Litauen.
För mer information se nsuweb.net.
- Om Druskininkai
- Keynote 2015
- Rekryteringsprocessen och tidsfrister
- Priser
- Stipendier och bidrag
- ECTS
Studieprogram 2016
- Inlämning av förslag till nya studiekretsar
- Ansökan för mentorer och granskare av förslagen.
Övrig information och ansökning
- Barnkrets, inklusive ansökan för ungdomsledare och mentor
- Ansökan som redaktören för avisen under sommarsessionen

Staden Druskininkai ligger vid floden Nemunas i den södra delen av Litauen. Den har en
befolkning på 14 172 och har varit en kurort sedan 19th century. Hotellet är Europa Royale
Druskininkai, beläget i den gamla staden. Druskininkai har goda förbindelser med två stora
internationella flygplatser i Litauen, Vilnius och Kaunas. Du kan resa med buss från någon av
dem. Druskininkai ligger 126 km från Vilnius och 135 km från Kaunas. Mer information om
Druskininkai: http://nsuweb.net/url/?id=261.
Årets sommarsession arrangeras i samarbete med European Humanities University (EHU); det
vitryska universitetet i exil i Litauen.
NSU presenterar stolt årets huvudtalare för sommarens session: Ben Highmore, professor i
kulturvetenskap (Media och film, Centrum för material Digital kultur) vid University of Sussex,
och Roberta Mock, professor i teatervetenskap och chef för Doctoral Training Centre i Arts &

Humanities vid Plymouth University. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. Se vidare:
http://nsuweb.net/url/?id=262.
Ansökningsprocessen är i två steg: (1) Ansökan till koordinator för godkännande. Ansökan
startar 1 april och stänger den 1a maj. Du väljer först en studiecirkel, och sedan kontaktar du
koordinator för studiecirkeln för godkännande att delta: http://nsuweb.org/w2014/acceptance

Efter att du har blivit antagen, är nästa steg (2) Registrering och betalningar, som stänger den
1a juni. All registrering och betalning kommer att ske elektroniskt. Mer information och länkar
kommer att sändas ut i nästa nyhetsbrev 1 april.
Den totala kostnaden per vuxen person varierar från 368 euro till 536 euro, beroende på vilken
typ av boende du väljer. Den totala kostnaden per barn mellan 4 och 14 varierar från 284 euro
till 396 euro beroende på typ av boende som valts. Barn under 4 år bor gratis. För mer
information om priser: http://nsuweb.net/url/?id=261.
NSU kommer i år att ge 16 stipendier för studenter och 16 stipendier till andra i behov av en
subvention för att delta i sommarsessionen. Ansökningstiden är från 1a april till 15e april. För
mer information: http://nsuweb.org/w2014/application.
Dessutom i år kommer NSU också erbjuda ett speciellt stipendieprogram för studenter som
studerar i Litauen. Kontakta ordförande för arrangemangskommittén för mer information:
olga.breskaya [at] ehu.lt.
Doktorander och ECTS: doktorander har möjlighet att begära dokumentation av delaktighet och
är berättigade till upp till fem ECTS poäng. Mer om detta: http://nsuweb.net/url/?id=112.

Utbildningsplan 2016
Nya studiekretsförslag kan nu lämnas in. Med förbehåll för villkoret att vår
finansieringssituationen för 2016 kan säkras, kan studiekretsar erhålla finansiellt stöd för
symposier under tre år i rad. Tidsfrist för inlämnande av förslag är 21a juli. Om att skriva ett
förslag: http://nsuweb.net/url/?id=265.
Som förespråkare för en ny studiekrets 2015, kan du vara en del av Krets X på
sommarsessionen. Läs mer på: http://nsuweb.net/url/?id=34.

Ansökan för mentorer och granskare av de nya förslagen. Mer information:
http://nsuweb.net/url/?id=263.

Andra ansökningar
Som tidigare kommer det att finnas en separat krets för barn mellan 3 och 15 år. I barnens
krets, erbjuder vi en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar, som pågår parallellt med
andra studiekretsar. Mer information kommer att finnas i nästa nyhetsbrev. Se:
http://nsuweb.net/url/?id=268.
Ansökan för ungdomsledare och mentor för barnkretsen. Ansökningstiden är från 1a till 15e
april. För mer information se: http://nsuweb.net/url/?id=264.
Ansökan för redaktören av tidningen för sommarsessionen 2015. Redaktören kommer att få alla
kostnader för deltagande täckta. Krav: goda kunskaper om NSU och relevanta kunskaper eller
erfarenheter av redaktörskap. Sökande kan kontakta styrelsen.

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 NordForsk (www.nordforsk.org) .

---

News from the Nordic Summer University (NSU): upcoming events in 2015

Apologies for erroneous issue and cross posting

Welcome to NSU Summer Session for 2015. Duration will be starting from 18th to 25th July in
Druskininkai, Lithuania. For more information, see http://nsuweb.net
- About Druskininkai
- Keynote speakers 2015
- Application process and deadlines
- Prices
- Scholarships and Grants
- ECTS
Study program 2016
- Call for submissions of proposals for new study circles, and
- Call for mentors and reviewers of the proposals.
Other information and calls
- Children Circle, including Call for Youth leaders and mentor
- Call for editor to the newspaper of the SS 2015.

The city of Druskininkai is situated by the Nemunas River in the southern part of Lithuania. It
has a population of 14 172 and has been a spa resort since the 19th century. The venue is
Europa Royale Druskininkai hotel, situated in the old town. Druskininkai is well connected with
the two major international airports in Lithuania, Vilnius and Kaunas. You can travel by bus from
either of them. Druskininkai is located 126 km from Vilnius and 135 km from Kaunas.
More information on Druskininkai: http://nsuweb.net/url/?id=261.
This year’s summer session is organised in collaboration with European Humanities University
(EHU); the Belarusian university in exile in Lithuania.
NSU proudly presents this year’s keynote speakers for the summer session: Ben Highmore,
professor of Cultural Studies (Media and Film, Centre for Material Digital Culture) at University
of Sussex, and Roberta Mock, professor of Performance Studies and Director of Doctoral
Training Centre in the Arts & Humanities at Plymouth University. More information will follow in
the next newsletter. Also: http://nsuweb.net/url/?id=262.
The application process has two steps: (1) Application to coordinators for acceptance.
Application starts 1st of April and closes on 1st of May. You first choose a study circle, and then
contact the coordinator of the study circle for acceptance to participate:
http://nsuweb.org/w2014/acceptance. After you have been accepted, the next step is (2)

Registration and payments, which closes on 1st of June. All registration and payment will be
done electronically. More information and links will be sent out in the next newsletter 1st of April.
The total cost per adult person ranges from 368 euro to 536 euro, depending on the kind of the
accommodation you choose. The total cost per child between 4 and 14 ranges from 284 euro to
396 euro depending the kind of accommodation chosen. Children under the age of 4 can stay
for free. For more information about the costs: http://nsuweb.net/url/?id=261.
NSU will this year provide 16 scholarships for students and 16 grants for others in need of a
subsidy in order to attend the summer session. The application period is from 1st April to 15th
April. For more information: http://nsuweb.org/w2014/application.
In addition this year, NSU will also offer a special scholarship program for students studying in
Lithuania. Contact the chair of Arrangements committee for more information: olga.breskaya [at]
ehu.lt
PhD students and ECTS: PhD students have the opportunity to request documentation of
participation and are eligible for up to five ECTS points. More on this:
http://nsuweb.net/url/?id=112.

Study program 2016
New study circle proposals can now be submitted. Subject to the proviso that our funding
situation for 2016 will be secured, study circles receive financial support for symposia for three
consecutive years. Deadline for submission of proposals is 21. July. About making a proposal:
http://nsuweb.net/url/?id=265.
As proponents of a new study circle in 2015, you can be part of Circle X (In Swedish: Krets X) at
the summer session. Read more on: http://nsuweb.net/url/?id=34.
Call for mentors and reviewers of the new proposals. More information:
http://nsuweb.net/url/?id=263.

Other calls
As previous, there will be a separate circle for children between 3 and 15 years. In the children's
circle, we offer a variety of activities for children and youth, run in parallel to the other study

circles. More information will be available in the next newsletter. Also have a look at:
http://nsuweb.net/url/?id=268.
Call for youth leaders and mentor for the children circle. The application period is from 1st to
15th of April. For more information, see: http://nsuweb.net/url/?id=264.
Call for editor to the newspaper of summer session 2015. The NSU board call for an editor for
the summer session's newspaper. The editor will get all cost for participating covered.
Requirement: Good knowledge of NSU and relevant skills or experience. Applicants can contact
the board.
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 NordForsk (w
 ww.nordforsk.org) .
Please forward to anyone who may be interested.

