Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) informerar om sommarsessionen 2015
Ursäkta felaktigt utskick och krysspostering.
English version follows the Swedish.
Välkommen till NSUs sommarsession 2015 i Druskininkai, Litauen. Session startar 18e och
slutar den 25e juli. För mer information se http://nsuweb.net. En särskild webbsida för
sommarsessionen görs av arrangemangs kommitten (Arrkom)
och innehåller praktisk information http://w2015.nsuweb.org.
NSU är 2015 vid en kritisk tidspunkt, se http://campaign.nsuweb.org. Följ med oss i sommar för
att diskutera och påverka framtiden för NSU såsom en inkubator för innovation,
tvärvetenskapligt tänkande, och kulturellt utbyte.
I detta nyhetsbrev kan du läsa om:
- Sommarsession 2015: plats, kulturprogram och utflykter.
- Call for Papers / förslag från våra studiekretsar
- Anmälan till sommarsessionen senast 1 juni
- Priser och praktisk information om resor
- Stipendier och bidrag
- Inbjudan att lämna förslag till nya studiekretsar, deadline 7 juni
- NSU Press, rabatt på publikationer
- Sista ansökningsdag för nya publikationer
- Tidning / Avis no 0

Sommarsession 2015
Sommarsessionen pågår från 18e till 25e juli i Druskininkai, Litauen. Platsen är Europa Royale
Druskininkai hotell. För mer info, se http://europaroyaledruskininkai.lt. Under din vistelse i
Litauen har du möjlighet att uppleva andan i landet, få veta mer om dess historiska förflutna, ta
en närmare titt på historiskt arv och traditioner, samt besöka parker och ta del av kultur.
Särskilda kulturella program och olika utflykter kommer att föreslås för deltagarna
http://w2015.nsuweb.org/?page_id=54.
Liksom vid tidigare sommarsessioner, kommer det att finnas en separat krets för barn mellan 3
och 15 år. Den erbjuder en mängd av aktiviteter för barn och ungdomar och drivs parallellt med
de övriga studiecirklar. NSU är ensamma om att erbjuda denna unika möjlighet för familjer.

Call for Papers / förslag från våra studiekretsar och registreringsprocessen
Anslaget för att lämna in papers och ansökningar finns nu på hemsidan. Det är öppet från 1
april till 1 maj. Läs mer om CFP och de studiekretsarna http://www.nsuweb.net/first/html/#study.

Observera att ansökningsprocessen äger rum i två steg: Efter att ha valt en studiekrets, måste
du först ansöka till koordinatorerna för att få acceptans att delta, med eller utan papper, före den
1 maj. Se http://nsuweb.org/w2014/acceptance. Sedan registrerar du dig och betalar. Den
slutliga tidsfristen är den 1 juni. Se http://nsuweb.org/w2014. Om du avbryter innan den 1 juni,
kommer du få ersättning, med undantag för en expeditionsavgift på 27 Euro (250 kronor). Om
du avbokar efter den 1 juni, kommer du inte att få någon återbetalning alls.

Priser och praktisk information
Vänligen observera att deltagandeavgiften har minskat sedan nyhetsbrevet #1.
Avgiften beror på vilken typ av boende du väljer:
- Typ av rum
- Pris per person
- Deluxe dubbelbäddsrum + 2 extrabäddar 261 per person
- Dubbelbäddsrum + 1 extrabädd 276 per person
- Dubbelbäddsrum 280 per person
- Deluxe dubbelbäddsrum + 1 extrabädd 327 per person
- Deluxe dubbelbäddsrum 348 per person
- Enkelrum 407 per person
Andra kombinationer och priser för barn beskrivs på http://w2015.nsuweb.org/?page_id=59. Se
även kombinationer i butiken http://nsuweb.org/w2014/shop.
Du kan resa till Litauen via Vilnius internationella flygplats (126 km till Druskininkai, nära 2
timmar med buss) eller genom Kaunas internationella flygplats (135 km till Druskininkai, ca 2,5h
med buss).
Du hittar all information du behöver om resor från flygplatserna till Druskininkai och
sommarsessionen här http://w2015.nsuweb.org/?page_id=44.

Stipendier och bidrag
Förutom generella subventioner på avgifterna till hotell för deltagarna, erbjuder NSU ett särskilt
program för stipendier och bidrag. Detta för att stödja studenter och andra med låga inkomster
eller särskilda behov, liksom vid extra resekostnader
från periferin av Norden. Mottagarna av stipendierna för studenter kommer bara betala 100
Euro (= 916 SEK) samt egen resekostnad. Andra stipendiater av bidrag kommer bara betala
150 Euro (= 1373 kr) samt egen resekostnad. Ansökan om stipendier eller bidrag måste sändas
till koordinatorerna för den valda studiekretsen http://nsuweb.org/w2014/acceptance.
Vänligen, notera följande tidsfrister för ansökningsprocessen av stipendier och bidrag:
- 1 april, ansökan öppnar
- 15 april, ansökan stänger

- 15 maj, mottagarna av stipendier eller bidrag får erbjudande via e-post från Arrkom och
koordinatorerna sätter samman prioriteringslista över de sökande
- 22 maj, sista dag för mottagarna att bekräfta erbjudandet, och om det inte bekräftats ges
erbjudandet automatiskt till nästa sökande på listan (med ett 48 timmars fönster för att bekräfta).
- 30 maj, listan över stipendier och bidrag mottagare slutförs
- 1 juni, sista dag för att registrera och betala för sommarsessionen
Doktorander har möjlighet att begära dokumentation av deltagande och är berättigade till upp till
fem ECTS poäng, om de ger en presentation. Mer om detta på http://nsuweb.net/url/?id=112.

NSU Press
Du kan som deltagare på sommarsessionen få rabatt på publikationer från Århus University
Press / NSU Press. Information om våra publikationer hittar du här http://nsuweb.net/url/?id=8.
Skriv till sekretariatet sekretariatet@nsuweb.org och meddela titel och antal. Publikationerna
avhämtas på sessionen.
Under våren är tidsfristen för att ansöka om förlagsbidrag till styrelsen för NSU Press 1 juni. Mer
om detta på http://nsuweb.net/url/?id=30.

Inbjudan att lämna förslag till nya studiekretsar
OBS! Byte av datum och förfarande i år: Tidsfristen för att lämna förslag är 7 juni - inte 21 juli
som tidigare meddelats. Se vidare http://nsuweb.net/url/?id=265.

Avis nr. 0
Första numret av sommarsessionens tidning Avis nr 0, kommer att skickas elektroniskt till alla
registrerade deltagare i början av sommaren med mer detaljerad information om
sommarsessionen och dess program.
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 in Druskininkai, Lithuania. Session will start 18th
and end the 25th July. For more information, see http://nsuweb.net. A special NSU webpage on
the Summer Session 2015 is made by the arrangment committee (Arrkom) and contains
practical information http://w2015.nsuweb.org.
NSU is in 2015 at a critical crossroad, see http://campaign.nsuweb.org. Join us this summer to
discuss and influence the future of NSU as an incubator for innovation, cross disciplinary
thinking, and cultural exchange.
In this newsletter you can read about:
- Summer Session 2015: venue, location, cultural program and excursions.
- Call for papers/proposals from our study circles
- Registration for the Summer Session  latest by 1st of June
- Prices and practical information about travel
- Scholarships and grants
- Call for proposals to new study circles: deadline 7th of June
- News on NSU Press: discount on publications
- Application deadline for new publications
- Newspaper / Avis no 0

Summer Session 2015
The Summer Session takes place from the 18th until the 25th of July in Druskininkai, Lithuania.
The venue is Europa Royale Druskininkai hotel. For more info about the venue, see:
http://europaroyaledruskininkai.lt. During your stay in Lithuania you will have possibility to
experience the spirit of the country, get to know more about its historical past, take a closer look
at its heritage and traditions, and visit parks and cultural spaces. Special cultural program and
variety of excursions will be suggested for the participants
http://w2015.nsuweb.org/?page_id=54.
Like at previous summer sessions, there will be a separate circle for children between 3 and 15
years. It offers a variety of activities for children and youth and is run in parallel to the other
study circles. NSU is unique in offering this opportunity for families.

Call for papers/proposals from our study circles and the Registration process
The calls for papers or proposals from our study circles are out. The calls are open from 1st
April until 1st of May. Read more about the calls and the study circles
http://www.nsuweb.net/first/html/#study.

Please note that the application process has two steps: After having chosen a study circle, you
first have to apply to the coordinators to gain acceptance to participate, with or without paper,
before 1st of May. See http://nsuweb.org/w2014/acceptance. Then you register and pay. The
final deadline is 1st of June. See http://nsuweb.org/w2014. If you cancel before the 1st of June,
you will be reimbursed, except for an administration fee of 27 Euro (250 SEK). If you cancel
after the 1st of June, you will not receive any refunds at all.

Prices and practical information
Please note that the regular participation fee has been reduced since newsletter #1.
The fee depends on the type of accommodation you select:
- Type of room
- Price per person
- Luxus double + 2 extra beds 261 per person
- Double room + 1 extra bed 276 per person
- Double room 280 per person
- Luxus double + 1 extra bed 327 per person
- Luxus double 348 per person
- Single room 407 per person
Other combinations and prices for children are described on
http://w2015.nsuweb.org/?page_id=59. See also combinations in the shop
http://nsuweb.org/w2014/shop.
You can travel to Lithuania through Vilnius International Airport (126 km to Druskininkai, near 2
hours by bus) or through Kaunas International Airport (135 km to Druskininkai, about 2.30 hours
by bus). You will find all the information you need concerning the travel from the airports to
Druskininkai and the Summer Session here http://w2015.nsuweb.org/?page_id=44.

Scholarships and grants
In addition to the general subsidies of the fees for the participants, NSU offers also a special
program for scholarships and grants to support students and others with low income or special
needs, like extra travel costs when travelling from the periphery of the Nordic region.
The recipients of scholarships will only have to pay 100 Euro (= 916 SEK) + their own travel
cost when participating. The grant holders will only have to pay 150 euro (= 1373 SEK) + their
own travel cost. The application for scholarships or grants have to be sent to the coordinators of
the chosen study circle http://nsuweb.org/w2014/acceptance.
Please, note the following deadlines for the application process of scholarships and grants:
- 1st of April Call opens
- 15th of April Call closes

- 15th of May Recipients will receive an offer by email from Arrkom and the coordinators the
priority list of the applicants.
- 22nd of May Final day for the recipients to confirm the offer, if not confirmed, the offer will be
automatically given to the next applicant on the list (with a 48 hrs window to confirm).
- 30th of May The list of scholarships and grants recipients is finalized.
- 1st June Last day to register and pay for the Summer Session.
PhD students have the opportunity to request documentation of participation and are eligible for
up to five ECTS points, if giving a presentation. More on this at http://nsuweb.net/url/?id=112.

NSU Press
You can as participant get discounts on publications from Århus University Press/NSU Press.
Information on our publications can be found here http://nsuweb.net/url/?id=8. Write to the
secretariat sekretariatet@nsuweb.org and make note of title and number of publications. They
can then be collected at the session.
In spring the deadline for applying for a publishing grant at NSU Press is 1st of June. More on
this at http://nsuweb.net/url/?id=30.

Call for proposals to new study circles in NSU
NB! Change of date and procedure this year: The deadline for proposals is 7th June - not 21st
July as earlier announced. See http://nsuweb.net/url/?id=265.

Newspaper No. 0 (Avis nr. 0)
The first newspaper on the Summer Session 2015 will be sent electronically to all registered
participants in early summer with more detailed information about the Summer Session and its
program.
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 (www.nordforsk.org).
Please forward to anyone who may be interested.

