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Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) informerar om årets sommarsession i Majvik, Finland den
24:e - 31:a juli 2010
Ursäkta krysspostering.
English version follows the Swedish.
På NSUs websida www.nsuweb.netfinner du nu
●
●
●
●
●
●

Kretsarnas akademiska program för veckan
Reseinformation
Förslag till nya studiekretsar
Bokrea
60-års jubileum
Deadline avis nr 0

Nu kan du se vem som deltar i de olika studiekretsarna och vad de preliminära programmen kommer
att innehålla. Se mer på: http://nsuweb.net/url/?id=31
. Du finner också reseinformationer och
anvisningar om hur man tar sig från Helsingfors till Majvik. Se vidare:
http://nsuweb.net/url/?id=176. Vi har fortfarande platser kvar. Anmäler dig gör du på:
http://nsuweb.net/url/?id=26.
Det finns fortfarande lediga platser i studiekretsarna. I många av kretsarna finns även möjlighet att
hålla föredrag. Skriv till koordinatorn för din önskade krets och hör om du kan komma med. Vi
hoppas på uppslutning från flera deltagare från Island och Finland, då Norge, Sverige och Danmark är
starkt representerade.
Sommarsessionen har behov av medhjälpare som kan få delta till starkt reducerat pris. Vill du delta
eller känner du till någon som kan hjälpa är du välkommen att kontakta arrangemangskommitten så
snart som möjligt. Se mer om detta på: h
 ttp://nsuweb.net/url/?id=177
.
Förslag till nya studiekretsar kan läsas på: http://nsuweb.net/url/?id=175
. Det skall upprättas nya
studiekretsar i år och förslag tas tacksamt emot. Du kan sända ditt förslag till sekretariatet för
offentliggörande på hemsidan innan slutet av juni (sekretariatet@nsuweb.net).
Som deltagare får du 50 procents rabatt på samtliga publikationer utgivna vid NSU Press. Aktuella
publikationer ser du på: http://nsuweb.net/url/?id=8
. Beställningar görs till sekretariatet innan 1:a
juni (sekretariatet@nsuweb.net). Betalning sker via faktura innan 15:e juni. Publikationerna levereras
till Majvik för avhämtning.
Nordiskt Sommaruniversitet firar 60-år sedan tillkomsten, vilket kommer att speciellt
uppmärksammas. Se lite mer om jubileet på: http://nsuweb.net/url/?id=178
.
Till sommarsessionens avis nummer 0 måste material lämnas in innan 15:e juni.
Forskning till folket är ett samarbetsprojekt mellan NSU och Föreningen Nordens Förbund (FNF).
Projektets mål är att arbeta för kännedom om forskning utanför de allmänna akademiska miljöerna,
framförallt samhällsvetenskaper och humaniora. Det sker genom erbjudande av gratis föreläsning av
NSUs forskare till lokalföreningar i Föreningen Norden mot ersättning för resor, mat och logi.

Projektet har nyligen startat och vi önskar fler föreläsare. Intresserade har möjlighet att anmäla sig.
Läs mer om projektet på: http://nsuweb.net/url/?id=146
. Anmälan av intresse kan ske till
sekretariatet@nsuweb.net.
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.
--The Nordic Summer University (NSU) informs about the summer conference at Majvik,
Finland, 24th - 31th of July, 2010
Apologies for cross posting
The NSU website www.nsuweb.netcurrently features:
●
●
●
●
●
●

The academic programs of each study circle
Travel information
Acceptance of new study circles
Book sale discounts
60th Anniversary
Deadline Newspaper no. 0

Now you can see who is participating in the various study groups and what the preliminary programs
will contain. See more at: http://nsuweb.net/url/?id=31
. You can also find travel information and
instructions on how to get from Helsinki to Majvik. See: h
 ttp://nsuweb.net/url/?id=176
. We still
have places left. You can register at: h
 ttp://nsuweb.net/url/?id=26
.
There are still reservations available in the study circles. Several study circles still offer opportunity to
present papers. Write to the coordinator of your preferred study circle and find out how you may join.
We expect more participants form especially Iceland and Finland, as Norway, Sweden and Denmark
are already dominating.
The Summer Session is in need of assistance. You can qualify for a highly reduced price if you are
willing to assist. Would you like to participate, or do you know someone who can help, please contact
the events committee as soon as possible. See more on this: h
 ttp://nsuweb.net/url/?id=177
.
New project descriptions can now be seen on: http://nsuweb.net/url/?id=175
. This year new study
circles will be accepted, and suggestions are gratefully received. Send your contributions to the
secretariat before the end of June (sekretariatet@nsuweb.net).
As participant, you will get fifthy percent discount on publications from NSU Press. Information on
publications are here: http://nsuweb.net/url/?id=8
. Orders can be made to the secretariat before the
1st of June. Payment are done through invoice before the 15th of June. The publications will be

delivered at Majvik.
Nordic Summer University is celebrating 60 years since creation, which will be specially noted. See a
bit more about the anniversary: http://nsuweb.net/url/?id=178
.
Deadline for articles to be published in the newspaper no. 0 for the summer session is the 15th of
June.
Research for the people ("Forskning till folket") is a joint project between NSU and Föreningen
Nordens Förbund (FNF). The project aims to promote awareness of research outside of the general
academic environments, especially social sciences and the humanities. This is done by offering free
lecture by NSUs researchers to local organizations in Föreningen Norden for remuneration for travel,
food and lodging. The project has just started and we hope to add more lecturers. Interested parties
have the opportunity to sign up. Read more about the project at: h
 ttp://nsuweb.net/url/?id=146
.
Applications may be submitted to sekretariatet@nsuweb.net.
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.

