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Det här är kanske världens bästa arbetsplats
På institutionen händer väl just nu inget
speciellt, förutom det vanliga.
Institutionsstyrelsemöte på gång, där
förslag till utbildningsändringar i långa
banor kommer att läggas fram.
Institutionsråd väntar dock redan nästa
vecka, där vi diskuterar arbetsmiljö för
studenter och lärare. Nästa vecka ska
också en av oss åka på konferens för att
höra om det senaste inom hur man kan
göra utbildningen mer inkluderande,
inte minst med hjälp av digitala
hjälpmedel. Konferensen anordnas av
nätverket "Include", där lärosäten
träffas för att tillsammans arbeta för
ökad mångfald och likabehandling. Läs
mer.
Med andra ord, "händer inget speciellt"
betyder att en mängd intressanta saker
är på gång. Det är så det är på
universitet.
Du missar väl förresten inte att vi
utlyser tre doktorandtjänster? Se mer
längre ner.

Nytt forskningsprojekt om vårdplanering vid långvariga och komplexa
behov
Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid institutionen
för socialt arbete har tilldelats 4 miljoner kronor i
forskningsmedel från Kampradsstiftelsen för projektet ”Vårdplanering med personer med långvariga och komplexa behov
– kontinuitet, brukarmedverkan och kvalitet”. Projektet
genomförs i samverkan med Umeå Universitet, Högskolan
Dalarna, brukarorganisationen nationell samling för psykisk
hälsa, Stockholms läns samordningsförbund, Stockholms läns
landsting.

Bråddjupet - en föreställning om att möta sitt förflutna
30 år sedan. De han lämnade efter sig pratar fortfarande inte om det. Om varför han
lämnade dem. En av dem börjar ställa de obesvarade frågorna. Kan de nå en
försoning?
Den 22 april 2019 har Teater Komet premiär på pjäsen Bråddjupet av Ninna Tersman.
Föreställningen är ett samarbete med Katarina Församling och spelas på Benhusets
Alkemiska Teater, södra delen av Katarina kyrkogård, Stockholm. Fri Entré, men
förhandsbokning av plats behövs.
En av institutionens forskare, Anneli Silvén Hagström, kommer att analysera
publikens skriftliga reflektioner och berättelser för att undersöka hur en
teaterföreställning av detta slag kan påverka människors meningsskapande av
självmord och ytterst stigmatiseringen av sörjande familjemedlemmar. Läs mer

Civilsamhällets
uppsatsstipendium 2019

Statsvetare pratar politik: EU
som global aktör

STIPENDIUM Civilsamhällets
uppsatsstipendium delas ut för att
uppmuntra till forskning om
civilsamhällets roll i
samhällsutvecklingen. Med stipendiet
vill vi bidra till ökat intresse och
kunskap om sektorn.

FÖRELÄSNING Under den senaste tiden
har EU ställts inför en brutal amerikansk
maktutövning i utrikes- och
handelspolitiken, svåra flyktingkriser
och globala klimatfrågor. Vilken
ekonomisk och politisk vilja och förmåga
har EU att möta dessa utmaningar?
Stockholms universitet och ABF
Stockholm fortsätter sin serie
forskningsföreläsningar. Framstående
statsvetare berättar om hur de
analyserar och forskar om politik. Den
14 maj är det Ulrika Mörth, professor i
statsvetenskap, som talar.
Fri entré. Välkommen!

Den/de som skrivit den främsta
uppsatsen belönas med diplom och en
stipendiesumma på 10.000kr, som delas
ut på en årlig tillställning som äger rum
på den Internationella Frivilligdagen den
5 december.
Du kan söka om du skrivit en godkänd
uppsats under 2018 eller 2019. Sista
ansökningsdag 1 augusti 2019.

Datum: 14 maj 2019 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, scen
Hjärtat, entréplan

För mer information, se bilaga

Doktorand sökes. Inriktning
delaktighet & brukarinflytande

Två doktorander i socialt arbete
sökes

TJÄNST Anställningen är knuten till
forskningsprojektet
Delaktighetsprojektet;
Brukarmedverkan och innovation för en
personcentrerad socialtjänst. Projektet
syftar till att öka kunskapen om hur
personcentrering, brukarmedverkan och
delat beslutsfattande kan främjas i
socialtjänstens stöd till unga i
familjehem, till personer med psykiska
funktionsnedsättningar samt till äldre.
Läs mer.

TJÄNST nstitutionen för socialt arbete
utlyser härmed två doktorandplatser
som finansieras av fakultetsanslag för
forskarutbildning. Vi välkomnar särskilt
sökanden med en plan för
avhandlingsarbetet som anknyter till
några av de forskningsinriktningar som
finns företrädda vid institutionen. Läs
mer.
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