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Påminnelse!!! Årets doktorandenkät/
Era svar utgör ett viktigt underlag för styrgruppens planering för kurser under
kommande år. För enkelhetens skull finns den bara i en version – på engelska.

This year’s web survey
Web survey to doctoral students in social work! Your answers are important when the
steering group will plan future courses!
Please take a few minutes to answer the survey no later than 2017-08-25
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=106311
Username: rssw
Password: 1234

Forskarskolekurser på gång:
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp
Kursen planeras börja vecka 49, 2017 och avslutas vecka 4, 2018.
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2017
Kursinbjudan och ansökningsblankett hittar du på forskarskolans hemsida:
http://www.rssw.se/
Utvärdering i granskningssamhället 7,5 hp
Beräknas starta vårterminen 2018.
Forskarkurser hos andra kursgivare:
Klassisk Grounded Theory – Teori och praktik (7,5 hp)
Mer info på forskarskolans hemsida. Först till kvarn gäller vid anmälan!

Welfare Professionals and Professions under Transformation:
New Paradigms and New Challenges (2,0 ECTS)
PhD Course Roskilde University 16. & 17. November 2017
For further info and application go to: http://kursus.ruc.dk/class/view/12982
Phenomenology and Qualitative Research Methodologies (2,0 ECTS)
PhD course at the University of Southern Denmark (22.11-23.11.17) on methodological
challenges – and how to solve these challenges – when combining qualitative research
and phenomenological analysis. For more information
see: http://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdskolensundhedsvidenskab/
phd_students/phd_courses/courses/fab_pheno
Nyheter och övrig information
I mitten på september går årets styrgruppsmöte av stapeln!!!
I samband med detta tas beslut om kommande kurser, och eventuella policyfrågor för
forskarskolan. Har du förslag eller synpunkter – så besvara doktorandenkäten!
Du kan också ta kontakt med någon av doktorandrepresentanterna i styrelsen:
Elisabet Sernbo, GU: elisabet.sernbo@socwork.gu.se
Carolin Schütze, LU: carolin.schutze@soch.lu.se
Magnus Wiberg, LiU: magnus.wiberg@liu.se
Forskarskolan har flyttat – Linköping är värdinstitution kommande tre år, och
docent Sabine Gruber föreståndare.
Från och med den 1 juli har forskarskolan flyttat – dvs Linköpings universitet är nu
värdinstitution. Därmed har forskarskolan också en ny föreståndare: docent Sabine
Gruber vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Avdelning Socialt
arbete (SOCARB), Linköpings universitet.
Kontaktuppgifter: sabine.gruber@liu.se
Tel: 011-36 32 47
Därmed avslutas också mitt uppdrag för forskarskolan efter att jag vid höstens
styrgruppsmöte avrapporterat Umeå universitets tre år som värdinstitution. Dessa tre
år med forskarskolan har varit lärorika och intressanta, och jag lämnar med varm hand
över till Sabine Gruber!
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