Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier
Verksamhetsplan 2011
Planen är koncentrerad på extra satsningar, åtaganden eller förändringsprocesser. Reguljär
verksamhet inom utbildning på alla nivåer bedrivs enligt gällande kursplaner och
kursutbudet framgår av universitetets utbildningskatalog. Forskning såväl som ansökningar
om externfinansiering av nya forskningsprojekt hör också till reguljär verksamhet. Översikter
över pågående projekt finns på institutionens webbplats och översikt över skriftligt
inlämnade ansökningar om externa medel kan erhållas via institutionens diarium. För
uppföljning av de prioriterade punkterna nedan svarar prefekten vad gäller institutionen,
berörd ämnesansvarig för respektive ämne.

Institutionen som helhet
•

Internationalisering av forskningsverksamhet, särskilt internationell publicering.
För detta ändamål har (ökade och villkorade) medel avsatts inom ämnenas ordinarie
anslag för forskning och forskarutbildning, samt sökts ur Stockholms universitets
satsning för att främja internationellt forskningssamarbete. Eftersom denna satsning
omfattar 19 miljoner kr per år i två år och den första utlysningen i februari 2011
kommer att följas av flera, uppmanas samtliga berörda medarbetare att beakta
denna möjlighet även under resten av 2011 (och 2012).

•

Administrativ integrering inom institutionens ram, inklusive förberedelser för
samgående med Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik – eller motsvarande
administrativ samordning med annan institution.

•

Främjande av studentinflytande på alla nivåer genom aktivt samarbete med
institutionsövergripande student‐ och doktorandråd.
Punkten berör förutom prefekten även de tre ämnesansvariga, kontaktpersonen för
studentmedverkan samt institutionens studierektorer – och i förlängningen hela
kollegiet.

Etnologi
•

Anordnande av arbetsplatsdag med syfte att diskutera och förankra universitetets
centrala verksamhetsmål i den dagliga verksamheten.

•

Genomföra en workshop inom ramarna för CEMAS verksamhet med syfte att initiera
framtida forskningsprojekt.

•

Ytterligare fortsätta det pedagogiska kvalitetsarbetet genom anordnande av två
pedagogiska dagar (en vårtermin, en hösttermin), vidareutveckla kursutvärderingar
och auskultationer. Börja tillämpa plagiatprogrammet Genuine Text eller
motsvarande.

•

Etablera en ämnesplattform i Mondo för både undervisning och administration.

Religionshistoria
•

11/5 Vi anordnar ett halvdagsseminarium om den svenske indologen Kasten
Rönnows forskargärning. Medverkar gör bl.a. Gunilla Gren‐Eklund från Uppsala
universitet och Clemens Cavallin från Göteborgs universitet.

•

17/5 Högre seminariet gästas av den kanadensiska religionsvetaren Susan Palmer,
som även håller en öppen föreläsning.

•

9/6 Doktoranddag. Avdelningens forskarstuderande presenterar sina
avhandlingsprojekt och diskuterar övergripande teoretiska, metodiska och
skrivtekniska spörsmål tillsammans med seniora kolleger.

•

13‐14/8 Det internationella symposiet ”Philosophy and the End of Sacrifice”, ett
samarbete med filosofiämnet vid Södertörns högskola, går av stapeln. Medverkar gör
bl.a. en grupp särskilt inbjudna indologer och antikforskare: Gerry Larson och
Stephanie Jamison från USA, Guy Stroumsa från Israel och Jørgen Podeman Sørensen
från Danmark.

•

Hösten 2011: Vi ger ut den första volymen i en nystartad skriftserie, 100 Years of
History of Religions, och fortsätter arbetet med kommande volymer. Den första
volymen kommer att innehålla ett urval av prof. em. Louise Bäckmans skrifter.
Skriftserien markerar upptakten till det stundande 100‐årsjubiléet som går av stapeln
2013.

Genusvetenskap
•

Arbetet med Genusakademin fortsätter, inkluderande ett evenemang av något slag
8:e mars.

•

Professorsmingel anordnas, delvis inriktad på att även föra fram forskningsprofilen i
kulturstudier, 26 januari 2011.

•

En forskningsplattform börjar skrivas. Denna skrivs med utgångspunkt i texter skrivna
av forskarna i ämnet där alla reflekterar över sin egen forskning i förhållande till
ämnet profil genusvetenskapliga kulturstudier.

•

En temadag anordnas 18 februari 2011 för avdelningens forskare om vår
forskningsprofil med utgångspunkt i forskarnas reflektioner.

•

Vi håller i en session om ”Feminist Cultural Studies” vid ACSIS konferens (Current
Issues in European Cultural Studies) i Norrköping 15‐17 juni.

•

Planeringen för en mindre, nationell genusvetenskaplig kulturstudiekonferens
påbörjas under hösten 2011.

•

En kurs på forskarutbildningsnivå inom forskarskolan InterGender ges av
genusvetenskap under höstterminen.

