NYTT FRÅN LUNDS UNIVERSITET
Mejlutskick på svenska och engelska som vänder sig till fakultetskommunikatörer vid Lunds universitet
för vidarespridning i fakultets- och institutionskanaler – Nr 12 v 14 - 2021.
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Tre webbinarier med temat Akademisk frihet
Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk (SAR), ett nätverk med över 500 medlemsuniversitet i
42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och mänskliga rättigheter för
forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom att ordna fristäder vid
medlemsuniversiteten.
14 april kl 12-13 – Presentation of Academic Freedom Index
21 april kl 10-11.30 – Under attack: Academic freedom in Asia
28 april kl 12-13 – Aspects of academic freedom in Africa
19 maj 19.00 – Protecting student expression globally – a roundtable discussion
Målgrupp: alla LU-medarbetare
Läs mer om Scholars at Risk och webbinarierna på Staff Pages där du också hittar länk till registrering

Academic Freedom – a webinar series
Lund University has been a member of Scholars at Risk (SAR) which is a network of over 500 member
universities in 42 countries that supports and defends the principles of academic freedom and defends
human rights for researchers around the world. The network supports threatened researchers by
arranging sanctuaries at the member universities.
14 April kl 12-13 – Presentation of Academic Freedom Index
21 April kl 10-11.30 – Under attack: Academic freedom in Asia
28 April kl 12-13 – Aspects of academic freedom in Africa
19 May 19.00 – Protecting student expression globally – a roundtable discussion
Target group: staff at LU.
Read more Staff Pages

LINXS, Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science,
utlyser ett nytt tematiskt område
LINXS bjuder in forskargrupper vid Lunds universitet att ansöka om möjligheten att få forma ett tema
vid institutet 2022. Ett tema är kopplat till ett eller flera av LINXS fokusområden och involverar
forskning som syftar till att utveckla och använda neutron- och röntgentekniker; från experiment
genom datainsamling till dataanalys, inklusive simulering och teori. Aktiviteter inom ett tema
koordineras av en så kallad kärngrupp (Core Group) och organiseras i arbetsgrupper som fokuserar
på olika forskningsfrågor och aktiviteter.
Sista ansökningsdatum: 18 juni 2021, 17:00 (ansökan ska vara på engelska)
Ansök och läs mer på LINXS.se

LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science,
invites a new Theme

LINXS invites proposals for a new Theme, starting 2022, relating to the application of x-ray and
neutron based science on any topic related to the LINXS focus areas (hard matter, soft matter, life
science).
LINXS welcomes applications from research groups at partner organisations (currently Lund
University) who would like to drive funded activities under a Theme framework as well as support the
realisation of LINXS mission.
The research focus of a theme relates to the development and application of neutron and x-ray
techniques to answer scientific questions and considers data acquisition, experiments, data analysis,
simulation and theory.
Deadline: 18 June 2021, 17:00 PM
Read more and apply at LINXS.se

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet utlyser ett nyinrättat
jubileumspris om 50 000 kronor.
Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och skall enligt
instiftaren delas ut vartannat år till en framstående lundaforskare inom humaniora och teologi och
vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik. År 2021 avser priset en forskare inom
humaniora och teologi. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre
vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en
”helgjuten och allsidig akademiker”.
Läs mer på Medarbetarwebben

CASE webbdagar i maj – sociala rättigheter och boende för den
åldrande befolkningen
Forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet bjuder in till tre populärvetenskapliga webbdagar om
sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen. Moderator Johan Wester guidar
deltagarna genom webbdagarna, som arrangeras på temat sociala rättigheter och boende för den
åldrande befolkningen.
CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) är ett forskningscentrum vid universitetet som
utvecklar kunskap om åldrande och hälsa. CASE samarbetar med flera aktörer både inom och utanför
akademien kring detta tema. Målet med samverkansinitiativen är att bidra till lösningar på centrala
samhällsutmaningar.
Alla webbdagar ges online via Zoom och pågår under 90 minuter.
• Tema Åldrande: Måndag 3 maj kl. 13.00-14.30.
• Tema Boende för den åldrande befolkningen: Måndag 10 maj kl. 13.00-14.30.
• Tema Sociala rättigheter för den åldrande befolkningen: Måndag 17 maj kl. 13.00-14.30.
CASE webbdagarna vänder sig till alla som är intresserade av frågor som berör boende, hälsa och
sociala rättigheter för äldre personer.
Anmälan till och mer info om eventet finns på CASE-webbsida.

Dolda skatter temat för digitala HT-dagar
Den 17 april är det premiär för Humanist- och teologdagarna, som i år är digitala. Religionshistoriker,
kognitionsvetare, arkeologer, historiker, litteraturvetare, språkvetare och kulturvetare föreläser på
temat Dolda skatter.

HT-dagarnas föreläsare tar oss med på oförglömliga äventyr – från fablernas skatter till vattenfyllda
gravar i Egypten, från grottkyrkor i Etiopien till skatterna inom oss – samt förstås till konstens, teaterns,
klisterlapparnas och strupens språkliga skatter.
Vi får också följa med förra årets Rausingföreläsare arkeologen Maria Nilsson till stenbrottet i Gebel el
Silsila i Egypten där hon hennes hennes forskargrupp har gjort sensationella och unika fynd, bland
annat intakta sfinxer och lärlingsarbeten. Forskningen har rönt stor uppmärksamhet både nationellt
och internationellt.
Alla föreläsningar har spelats in och kommer att sändas i UR samt på webben via UR Play.
Samtliga föreläsningar är tillgängliga från och med den 17 april på HT-fakulteternas webbplats
Under rubriken ”Skolspåret” samlar vi ett urval av föreläsningarna från årets HT-dagar, som vi tror kan
vara intressanta för elever och lärare.

FÖR CHEFER MED PERSONALANSVAR
PÅMINNELSE:

Chefsforum på temat distansarbete/arbete hemifrån den 7/5
Sektionerna HR och Företagshälsovården arrangerar den 7 maj två digitala chefsforum (ett på
svenska och ett på engelska) på temat distansarbete/arbete hemifrån under den pågående pandemin.
Syftet med forumet är att skapa möjlighet att dela med sig av kunskap, erfarenheter och vanliga frågor
när det gäller distansarbete/arbete hemifrån. Det ges tillfälle att lyssna till universitetets sakkunniga
inom arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar, med mera. Ämnen som kommer att beröras är bland annat
ergonomi, struktur av arbetet, kommunikation samt ledar- respektive medarbetarskap.
Målgrupp för forumen är chefer med personalansvar. Även HR-funktioner är välkomna att delta, och
har bjudits in separat via nätverket LUHR.
•

Chefsforum på svenska: fredag 7 maj kl. 10.15-11.45, via Zoom. (Zoomlänkar mejlas ut till
anmälda deltagare några dagar innan forumen.)

För att forumen ska bli så givande som möjligt vill vi gärna att ni skickar in eventuella frågor i förväg.
Anmälan och eventuella frågor mejlas till chefsforum@hr.lu.se senast fredagen den 16 april.
Ange Anmälan till chefsforum på svenska, i ämnesraden.
Läs mer på HR-webben

REMINDER:

Managers’ Forum on the theme of distance work/work from home 7/5
LU’s Human Resources division and the Occupational Health Service are organising a digital
Managers’ Forum on 7 May, with separate sessions in Swedish and English, on the theme of distance
work/working from home, during the ongoing pandemic.
The aim of the forum is to create an opportunity to share common questions, knowledge and
experiences concerning the management of distance work/work from home.
The forum will provide a chance to listen to the University’s experts on areas such as work
environment, labour law, and insurance. Topics covered include ergonomics, work structure,
communication, leadership and employeeship.
The target group is managers with responsibility for staff. HR officers are also welcome to take part,
and has been invited separately via the LUHR network.
•

Managers’ Forum in English: Friday 7 May 13:00–14:30 via Zoom. (Zoom links will be sent to
those who has been registered, via email a few days before the forum.)

To make the forum as rewarding as possible, we would like you to send in any questions in advance.
Send your questions via email to chefsforum@hr.lu.se by Friday 16 April.
Register for the forum via email at chefsforum@hr.lu.se by Friday 16 April. State Registration for
Managers’ Forum in Swedish or Registration for Managers’ Forum in English in the email heading.
Read more on the HR-webb.
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slutgiltigt utskick.
Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld,
kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med
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