Nyhetsbrev 30 (5/2017)
Nationella Forskarskolan i socialt arbete

2017-09-19

Hej,
Här kommer det sista nyhetsbrevet från Umeå, framför allt innehållande en kort
rapport från årets styrgruppsmöte, och i och med detta så tackar jag, Hildur, för
mig ☺.
Nästa nyhetsbrev kommer från forskarskolans nya 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
Glöm inte att gå in på forskarskolans nya hemsida! – den nås som vanligt via
webbadressen: rssw.se
Styrgruppsmötet
Den 15:e september gick årets styrgruppsmöte av stapeln. Bland annat med stöd i
årets doktorandenkät (som tråkigt nog hade besvarats av bara 35 personer – att
jämföra med 41 svarande år 2016, och 53 svarande år 2015) så beslöts i korthet
följande:
• Att ge doktorandrepresentanterna Elisabet Sernbo och Magnus Wiberg,
jämte Peter Dellgran uppdrag att planera en workshop med liknande
inriktning som kursen ”Att teoretisera i samhällsvetenskaperna” under vt-18.
Detta för att möta det starka intresse som visats för kursen, och att göra det
inom en rimlig tidsrymd (det finns av olika skäl inte möjlighet att reprisera
denna kurs vt-18).

• Att ge kursen ”Sexualitet och socialt arbete” 7,5 hp ht-18 (Lars Plantin
Malmö o Kristian Daneback, Göteborg).
• Att öppna för möjligheten att inkomma med förslag på kurser med
inriktning på metod och etik - med tydlig relevans för socialt arbete.
• Att inför nästa års styrgruppsmöte uppdra åt möjliga kursgivare att inkomma
med väl utarbetade underlag för kurser/kursförslag, inklusive en färdig
tidsplan för när man vore beredd att ge kursen (från månad/år – månad/år).
Detta för att minska tiden mellan styrgruppens eventuella beslut och att en
kurs faktiskt genomförs.
Därutöver diskuterades en idé om det framgent eventuellt skulle vara möjligt att på
forskarskolans kurser ha en kort introduktion, som var mer allmän och kanske
"bara" omfattade 2-3 hp – vilket kanske kan innebära att fler doktorander skulle
lockas ta del av vissa kurser. Det vill säga tanken var att öppna för möjligheten att
delta vid del av kurs, eller lägga upp en del av en kurs som en introduktion till
området med påföljande workshop (utan paperskrivande). Diskussionen
utmynnade i en slags konsensus om att detta kan vara en god idé, som gärna kan
tas upp av kommande kursgivare. Det skulle kunna bidra dels till att doktorander
får en bredare kunskapsbas, samtidigt som de slipper välja bort hela kurser som
upplevs perifera i relation till deras specifika avhandlingsämnen, dels skulle de
sociala kontakterna mellan doktorander/lärosäten öka.
De fullständiga minnesanteckningarna från mötet hittar du här:
https://liu.se/artikel/dokument-nationella-forskarskolan-i-socialt-arbete

Forskarskolekurser på gång:
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp
Kursen planeras börja vecka 49, 2017 och avslutas vecka 4, 2018.
OBS! 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, och mer information kommer framöver.
/Hildur Kalman
före detta föreståndare för nationella forskarskolan i socialt arbete
hildur.kalman@umu.se

