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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 7 september. Karin Pettersson: Genus och auktoritet i expertintervjuer. Presentation av en D-uppsats.
Diskussanter är Theres Bellander och Lina Nyroos. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Onsdag 14 september. Gemensamt seminarium om word-mall för avhandlingar och avhandlingstryck. Seminariet
inleds av Erik Siira vid Enheten för digital publicering, som bl.a. kommer att presentera den mall som institutionen
fortsättningsvis rekommenderar alla doktorander att använda. Man kan förbereda sig för seminariet genom att studera
den universitetsgemensamma webbsidan http://publications.uu.se/forauthors/. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Måndag 19 september. Catarina Röjder: Ortnamnsproblem i Tanums härad. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O.
Onsdag 21 september. Med. kand. Cecilia Chrapkowska, Göteborg: Varför är så få professorer män? Samarrangemang
med institutionens jämställdhetsgrupp. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Onsdag 28 september. Gun Widmark: Regelbunden ljudlag eller ”lexical diffusion”? Om u-omljudets metamorfoser.
Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Måndag 3 oktober. Docent Staffan Nyström, Stockholm: Stockholms gatunamn. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O.
Tisdag 4 oktober. (Obs dag!) Fil. dr Charlotte Haglund, Centrum för tvåspråkighet, Stockholms universitet och
Södertörns högskola: Diskursiva praktiker i skolmiljö. Om flerspråkiga elever, institutionell ordning och sociokulturell
förändring. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Torsdag 6 oktober. (Obs dag!) Professor Frans H. van Eemeren, Amsterdams universitet: Strategic manoeuvring in
argumentative discourse. Samarrangemang med Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen. Tid:
16.15–17.45. Lokal: 16-0054. (Obs tid och lokal!)
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Torsdag 8 september. (Viberg & Börestam): Kollokvium i andraspråksforskning. Åke Viberg: Longitudinella
undersökningar av svenska som andraspråk hos barn i förskole- och tidig skolålder. Tid: 14.15–16.00. Lokal: 16-1058.
Fullständigt program för kollokvieserien kommer inom kort att läggas ut på FUMS hemsida:
http://www.nordiska.uu.se/fums/index.htm.
Torsdag 15 september. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Lokasenna. Inledare: Rune Palm. Tid: 14.15–15.45.
Lokal: N.
Måndag 19 september. (Larsson & Williams): Runråd. Henrik Williams: yuia (Ög 91), suna • s-n (Sö 272), ...ulfas
(U 865) och althrn (U 1022). Tid: 15.15–16.45. Lokal (obs!): N.
Torsdag 29 september. (Viberg & Börestam): Kollokvium i andraspråksforskning. Ingrid Lennartsson Hokkanen:
Förutsättningar och förberedelser samt följder av de nationella proven i svenska som andraspråk i skolår 9. Tid: 14.15–
16.00. Lokal: N.
DOKTORANDER
Institutionens doktorander inbjuds att söka bidrag till odisputerade forskares vetenskapliga verksamhet. Ansökan, med
angivande av vad det sökta beloppet skall användas till, skall ha inkommit till prefekten senast 15 september 2005.
Den som har pengar kvar från föregående tilldelningar skall i ansökan uppge om han eller hon har för avsikt att under
innevarande läsår utnyttja dessa medel enligt de ursprungliga planerna. Se institutionens anslagstavla för närmare
information.
KONFERENSER OCH KURSER
Mångkulturellt centrum bjuder under hösten 2005 in till fyra heldagskonferenser om integration. Den första äger rum
26 oktober i Eskilstuna. Temat är ”utbildning”, med fokus på barn och ungdomar inom förskola, grundskola och
gymnasium. Konferensen är avgiftsfri. Sista anmälningsdag är 10 oktober. Närmare information finns under adressen
https://www.groupbooking.nu/nsg/invitationEntry.do?invited=jxHHBL&iid=YkzpW6R.
Föreningen för nordisk filologis symposium om Text och kommunikation äger rum i Tvärminne i Finland 18–19
november 2005. Anmälan skall ske senast 10 september till Lieselott.Nordman@helsinki.fi. Närmare information
finns under adressen http://www.nord.helsinki.fi/fnf.html.
Workshopen Discourse analysis: Theory and method, under ledning av professor James Paul Gee, University of
Wisconsin-Madison, äger rum i Ålborg 23–25 november 2005. Workshopen riktar sig till dokorander. Deltagarantalet
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Institutionen för nordiska språk och FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska)
Kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L
Seminarielokal N: 16-2041.
Nyhetshylla: 16-2038
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Tel.: 018-471 12 71 (exp.)
Fax: 018-471 12 72

Seminariet för nordisk namnforskning
Seminarielokal O och nyhetshylla:
Uppsala arkivcentrum,
Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3)
Postadress: Box 135, 751 04 UPPSALA
Tel.: 018-471 12 90 (exp.)
Fax: 018-471 34 02

är begränsat. Sista anmälningsdag är 1 november. Se http://diskurs.hum.aau.dk/english/seminars/GeeSeminar.htm för
mer information.
International conference on conversation analysis (ICCA-06) äger rum i Helsingfors 10–14 maj 2006.
Konferensens tema är ”comparative perspectives in conversation analysis”. Abstract skall skickas in senast 9
september 2005 (obs framflyttat datum!). Se http://www.helsinki.fi/hum/skl/icca/ för närmare information.
Sociolinguistics symposium 16 äger rum i Limerick, Irland 6–8 juli 2006. Temat är ”new perspectives on
sociolinguistic change, conflict and accommodation”. Abstract skall skickas in senast 30 september 2005. För närmare
information, se http://www.ul.ie/ss16/.
Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön äger rum i Uppsala 6–7 oktober 2006. Sista anmälningsdag är 1
mars 2006. Närmare information finns under adressen http://www.nordiska.uu.se/sok6.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Institutionen har utlyst medel för resor och andra expenser för personalen. Ansökan skall ställas till prefekten och ha
inkommit senast 15 september 2005. Ändamål och beräknade kostnader skall redovisas. Se institutionens anslagstavla
för mer information.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har utlyst bidrag för EU-forskning. Årets tema är ”Effekter av
EU”. Forskningsbidragen ges för maximalt tvååriga projekt. Ansökan skall vara Sieps kansli till handa senast 15
september 2005. Närmare information finns under adressen http://www.sieps.se/#Utlysning_av_forskningsbidrag.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Hamburgs universitet söker en medarbetare i ett lingvistiskt forskningsprojekt på heltid med tillträde 1 november
2005. Projektet undersöker den språkliga variationen och flerspråkigheten på Färöarna. Det krävs därför bl.a. att
medarbetaren har färöiska som modersmål. Sista ansökningsdag är 20 september. Kontakta projektledaren, professor
Kurt Braunmüller, Braunmueller@uni-hamburg.de, för närmare information.
Nordeuropa-Institut vid Humboldt Universität i Berlin söker en professor i genusforskning och skandinavisk
lingvistik. Sista ansökningsdag är 6 oktober 2005. Se http://www2.hu-berlin.de/skan/aktuelles/stellen.html för närmare
information.
NY LITTERATUR
Reinhammar, Maj: Ord för begreppet 'hos' i äldre svenska och svenska dialekter. (Acta Academiae Regiae Gustavi
Adolphi 89.) Uppsala 2005. N.

