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NEWS

UPCOMING EVENTS

2015-01-07
Centrums forskare Signe Bremer har uppmärksammats
i media genom sitt forskningsprojekt som handlar om
transpersoner. I början på det nya året syntes Signe i
artikeln ”Transkamp” som SvD publicerat. Läs mer om
forskningen på vår hemsida.
http://www.gender.uu.se/

2015-02-05
Agneta Stark, professor emerita.
Genusforskning, jämställdhet och feminism. En reflexion.
Klockan 13.15-15.00 i Karin Westman Berg-rummet,
Villavägen 6.

2015-01-15
Under våren 2015 erbjuder Centrum för genusvetenskap två olika grundkurser, Genusvetenskap A samt
Genusvetenskap C. Vi vill hälsa alla studenter varmt
välkomna till en spännande och intressant termin.
2015-01-21 - 2015-01-23
Året inleddes med ett tredagars symposium
Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett
symposium som handlade om rasbiologi, rasism,
avbildade samer, samiska kvarlevor och vägar till
upprättelse och självförtroende. Läs mer om symposiet
på vår hemsida.
http://www.gender.uu.se/
2015-01-19
Några av Centrums forskare har nyligen medverkat i
Vetenskapsradions Veckomagasin i Sveriges Radio
P1 med en intressant diskussion gällande förutfattade
meningar om kön inom olika forskningsområden.
Lyssna på hela programmet via länken nedan:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/490063?programid=412
2015-01-27
Den 27 januari organiserade Centrum för genusvetenskap en välkomstlunch för alla studenter. Samtidigt
som studenterna intog sin lunch fick Centrums forskare
möjlighet att presentera sig själva samt sina pågående
projekt.

2015-03-05
Cecilia Strandroth, forskare vid Konstvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet och lektor i Bildproduktion, Högskolan i Dalarna.
”En jägare med nya vapen: maskulinitetsproduktion i
svensk wildlifefotografi ca 1900 – 2000”.
Klockan 13.15-15.00 i Karin Westman Berg-rummet,
Villavägen 6.
2015-01-29
Torsdagen den 29e januari anordnar Centrum för
genusvetenskap årets första genuslunch tillsammans med
Folkuniversitetet och Reginateatern. Klockan
11.45 - 13.00 kommer Centrums forskare Tanja
Joelsson, FD i genusvetenskap och pratar under rubriken
Kör så det ryker! Män, maskulinitet och makt i trafiken.
Biljetterna kostar 100 kr (+10 kr serviceavgift) (80 kr
student/ungdom) och inkluderar en populärvetenskaplig
föreläsning samt lunch (soppa, bröd, kaffe/te och kaka).
Biljetter kan köpas via www.reginateatern.se eller på plats.
Program samt mer information hittar ni på vår hemsida.
www.gender.uu.se/information/seminarier

GUEST RESEARCHERS

Kate Scantlebury, Department of Chemistry and
Biochemistry, University of Delaware.
January 1st - January 26th
Elisa Virgili, Insubria University, Varese.
January 16th - June 30th
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