
Välkommen Lenita Kefala, ny
doktorand i etnologi!

Lenita Kefala är ny etnologidoktorand
sedan september. Här berättar hon om
sin loppisvurm och hur intresset för
frågor kring hem och bostad
väcktes. Läs mer här >>

Välkommen Andrea Franchetto,
ny doktorand i religionshistoria!

Andrea Franchetto började i september
och här delar han med sig om sin breda
studiebakgrund och de första intrycken
av Stockholm. Läs mer här >>

Oktober 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Välkommen till ERG:s interna nyhetsbrev!
ERG har fått ett internt nyhetsbrev! Två gånger per termin kommer du som
ERG-medarbetare att kunna ta del av ett urval av det som är aktuellt vid
institutionen. 

Trevlig läsning, och hör gärna av dig med tips inför kommande nyhetsbrev!

NYHETER

Läs Egil Asprems tips till dig som vill testa "flipped
classroom"
 
Egil Asprem har gått från tre timmar långa föreläsningar
under sina kurser i religionshistoria till en seminarievariant
inspirerad av den pedagogiska modellen "flipped classroom". 
 
Här delar han med sig av sina erfarenheter och tips till dig
som är nyfiken på att prova själv. Läs artikeln här >>

ERG:s studenter möter alumner i nytt 
mentorskapsprogram
Under läsåret 2019/2020 deltar ERG i Stockholms universitets
nya mentorskapsprogram där studenter matchas med
alumner, som blir deras mentorer.

Nu har våra sex rekryterade mentorer från religionshistoria,
genusvetenskap och Mångfaldsprogrammet matchats med
nuvarande studenter, och under ett år kommer de att träffas
för utbyte och inspiration inför det framtida yrkeslivet.

Vill du veta mer? Kontakta ERG:s studievägledare Galina
Ananieva!
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Forskardagarna 
Under två förmiddagar i oktober öppnas Aula Magna för föreläsningar
med några av Stockholms universitets bästa forskare. Den 3 oktober
kan du lyssna på ERG:s Fataneh Farahani, som kommer att föreläsa
under rubriken Vem har rätt att vara flykting?. Tid: kl 09.00-10.00.
Se hela programmet här>>
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OKT 2019 fyller Humanistiska fakulteten 100 år och firar genom att ordna
flera seminarier som sätter ljuset på humaniora. Hösten kulminerar i
ett jubileumsfirande den 17 december. Se evenemangen här >>
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Arktis - medan isen smälter
Den 10 oktober öppnar Nordiska museet sin nya utställning Arktis –
medan isen smälter. Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk
gästprofessor, har lett forskningsarbetet som ligger till grund för
utställningen. Läs mer här >>

Här kan du se evenemang vid ERG: www.erg.su.se

INTERNWEBBEN

Internwebben 
På ERG:s internwebb har vi sammanställt information för alla
anställda vid ERG. Här kan du hitta svar på dina frågor om
bland annat undervisning, personalärenden, lokalbokning och
administrativa frågor. Här finns också information och
checklistor i händelse av kris. ERG:s internwebb >>
 
 

ERG:s nyhetsbrev utkommer två gånger per termin till alla anställda på
institutionen. En del av artiklarna i nyhetsbrevet, samt tidigare nyhetsbrev, kan du
hitta på Internwebben.  
 
Redaktör: Michaela de Verdier, kommunikatör. Har du tips eller feedback? Kontakta
michaela.deverdier@erg.su.se .
 
Foto: Camilla Andersen/Nordiska museet, Niklas Björling, Michaela de Verdier,
Mostphotos
 
Läs mer på: www.erg.su.se
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