
 

Information från NSU nr 2, 2006 / Information from NSU nr.2, 2006 
Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) informerar om årets sommarsession i Kääriku, 
Estland den 23:e juli – 30:e juli. 
 
Ursäkta krysspostering. 
English version follows the Swedish. 
 
På NSUs websida www.nsuweb.net finner du nu 

● Kretsarnas akademiska program för veckan 
● Reseinformation 
● Förlängd anmälningsfrist. 

 
Nu kan du se vem som deltar i de olika studiekretsarna och vad programmen kommer att 
innehålla. Du finner också reseinformationer och anvisningar om hur man tar sig till Kääriku 
från Tallinn. Dessutom håller vi anmälningsblanketten öppen resten av juni. 
 
Det finns fortfarande lediga platser i de flesta studiekretsarna. Dock är krets 4 fullbokad och 
krets 3, 5 och 8 har endast ett fåtal platser kvar. Islänningar, finnar och norrmän erbjuds 
företrädesrätt då svenskar och danskar redan är starkt representerade. Skriv till koordinatorn 
för din önskade krets och hör om du kan komma med. 
 
Sedan 1948 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 en svensk organisation som 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 in Kääriku, 
Estonia, 23 – 30 July, 2006. 
 
Apologies for cross posting. 
 
The NSU website www.nsuweb.net currently features: 

● The academic programs of each study circle 
● Travel information 
● Extended registration deadline 

 
You will find out who participates in the different study circles and what their various 
programs offer for the week. You will also find a travel guide and directions for how to get to 
Kääriku from Tallinn. Moreover, we will keep the registration form open for the duration of 
June. 

http://www.nsuweb.net/
http://www.norden.org/


 
There are still seats available in most of the study groups. However, nr 4 is closed for 
registration and nr. 3, 5 and 8 have only very few seats left. Participants from Iceland, 
Finland and Norway have priority as Swedes and Danes are strongly represented already. 
Write to the coordinator of your preferred study circle and find out how you may join. 
 
Since 1948, 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 a Swedish non-profit organization, 
sponsored by the Nordic Council of Ministers (www.norden.org). 
 
Please forward to anyone who may be interested. 
 
 

http://www.norden.org/

