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NEWS

GUEST RESEARCHERS

2017-01-04
Centrums guest researcher Naoko Inami spoke
on the Vetenskapsradion about her research on
collective housing. Link to the radio features:
t.sr.se/2EkvGK9
2017-01-15
Grattis till Jenny Björklund, studierektor på
grundnivå som har fått stipendiet: The Fulbright
Hildeman Fellowship in Scandianvian Studies.
Jenny spenderar hela vårterminen i Kalifornien
och främst på University of California, Los
Angeles (UCLA). Där ska hon undervisa i två
olika kurser.
2017-01-16
Den här terminen har vi några personalförändringar:
• Helena Wahlström Henriksson är ställföreträdande föreståndare.
• Ann-Sofie Lönngren är studierektor på grundnivå.
• Jacob Bull är studierektor på avancerad nivå.
• Ulrika Dahl är studierektor på forskarutbildning.
2017-01-16
Cecilia Rodéhn, forskare på centrum, var med
i Vetenskapsradion-Historia och talade om
Ulleråker och vad som händer med platsens
historia nu när Uppsala kommun planerar ett
nytt bostadsområde på platsen. Länk till inslaget:
t.sr.se/2nojeC1

THURSDAY SEMINAR

8/2 Knowing naturecultures: gender, class, generations. With Marja Vehviläinen, Associate
Professor at University of Tampere. Location:
Room 13:11 at the Centre, between 13:15-15:00.

We are happy to welcome some new guest
researchers this spring!
• Kate Scantlebury (USA) January and June.
• Marja Vehuiläinen (Finland) 22 January – March.
• Michaela Villani (Italien) 1 February – 1 June.
• Anna Pietrucha (Polen) 15 February – April.
• Kirsti Pedersen Gurholt (Norge) One month.
• Salla Tuori (Finland) March.

QUEER SEMINAR

This is an open interdisciplinary seminar and it
aims to be a meeting point for everyone who is
actively working with or are just interested in the
queer concept in practice, theory and activism.
12/2 Transformationer: att läsa om och som trans.
Med Sam Holmqvist, FD i litteraturvetenskap.
Dates for the Queer seminars: 12/2, 20/3, 23/4,
28/5. Always at 18:00 and located at the Centre.
Link to the complete schedule: www.gender.uu.se

GENUSLUNCHER

Genusluncherna är tillbaka igen! Under tre
tisdagar i vår kommer några av Centrum för
genusvetenskapens forskare att ge en populärvetenskaplig föreläsning. Genusluncherna hålls på
Uppsala stadsteater kl. 11:45. Biljetterna kostar
100 kr (student 80 kr) och inkluderar vegetarisk
lunch med kaffe/te och kaka. Genusluncherna hålls
på svenska. I samarbete med Folkuniversitetet och
Uppsala stadsteater. Först ut är:
27/3 Stress status och studenter: Om maskulinitetskonstruktioner och prestigeutbildningar. Med AnnSofie Nyström, FD i sociologi.
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