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2016-03-10
On March 10 Stina Powell defended her doctoral 
thesis Gender equality and meritocracy - Contradictory 
discourses in the academy. Stina has shared her PhD 
student time between the Centre for Gender Research 
and the Department of Urban and Rural Develop-
ment, SLU in Uppsala. Congratulations on being 
finished Stina!

2016-03-08
Internationella kvinnodagen väckte som vanligt många 
frågor i media. Centrums föreståndare Anita  
Hussénius var med och besvarade frågor i UNT och 
Renita Sörensdotter, lektor på Centrum, blev  
intervjuad av P3 Sveriges Radio. Läs och lyssna på 
intervjuerna via vår hemsida. 
www.gender.uu.se/information

2016-03-07
The Centre’s Annual Report: Crossroads of Knowledge 
2015 is available both in a neatly bound print version 
as well as electronically. See our website to download 
the Annual Report or contact us (julia.benjaminson@
gender.uu.se) if you would like a printed version.
www.gender.uu.se/information

2016-03-04
I samband med Prinsens födelse blev Centrums dokto-
rand Maja Bodin intervjuad. Hur skilde sig egentligen 
reaktionerna när Prinsessan Estelle föddes från de när 
Prins Oscar föddes? Se intervjun som SVT Uppsala 
gjorde med Maja på vår hemsida. 
www.gender.uu.se/information

2016-03-04
I november opponerade Karin S. Lindelöf på  
avhandlingen Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp 
och femininitet av Julia Rönnbäck vid Malmö högskola. 
Karins recension av avhandlingen finns nu tillgänlig.  
Ni hittar länken på vår hemsida. 

2016-04-07
Chitra Sinha, guest researcher at the Centre for 
Gender Research, Uppsala university: Gender and the 
Rhetoric of Family Law Reforms in India.
Room: 13:11 at the Centre (Villavägen 6).
www.gender.uu.se/information/seminarier

GENDER LUNCH
2016-03-03
Nästa genuslunch äger rum torsdagen den 21 april. 
Då kommer Marie Ståhl, doktorand vid Centrum för 
genusvetenskap, att prata under titeln Högstadieelever 
’’kick back’’ med emotioner och engagemang i naturvet-
enskap. Boka gärna era biljetter på Reginas hemsida. 
Varmt välkomna! Tid: 11.45 - 13.00
www.gender.uu.se/information/seminarier 
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2016-03-15 - 2016-04-15 
Ni minns väl att vi från och med hösten 2016  
kommer att ge Genusvetenskap A även på Campus 
Gotland? Vi kommer även att erbjuda följande kurser 
i höst: 
- Genusvetenskap A och B  
- Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap
- Maskuliniteter
- Gendered Bodies: Theories and Challenges 
- Genusteori

INVITATION
2016-04-28
On April 28th the Centre will arrange an official  
welcoming event for Gabriele Griffin, our very first 
professor in gender research. Gabriele will hold a  
lecture with the title Childhood Matters.Warmly  
welcome! 
Time: April 28th 16.15 - 17.00.  
Place: Ihresalen (English park). 


