Senter for kvinne- og kjønnsforskning –
Kvinnforsk
HSL-fakultetet

Dato: Juli 2018

Velkommen til Årsstudiet i likestilling og kjønn ved UiT Norges arktiske universitet
Vi på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ser fram til å møte dere ved semesterstart!
Vi er et senter som har ansvar for å skape og fremme interesse for kjønnsforskning ved
UiT. Framfor alt har vi ansvaret for Årsstudiet. Våre ansatte har ulik fagbakgrunn som de
bidrar med på ulike måter. Andre institutter ved Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er involvert med obligatoriske og valgfrie
emner.

Studiet drives av et programstyre som ledes av professor Katrin Losleben. Dere som
studenter velger én representant til programstyret.
I tillegg til Årsstudiet ønsker vi å være en støttespiller og ressurs for studenter med
interesse for likestillings- og kjønnsspørsmål. Vi har jevnlige lunsjseminarer og inviterer
gjerne gjesteforelesere som studentene etterspør. Vi arrangerer seminarer, konferanser,
kurs og møteplasser for ansatte og studenter som er interesserte i kjønn- og
likestillingsfeltet.
Det vil være et orienteringsmøte for Årsstudiet i likestilling og kjønn 16. august kl 10.1511.30, rom N119, Breiviklia der Senteret for kvinne- og kjønnsforskning holder til. Det
blir lett servering. Velkommen!
Her er en oversikt over Årsstudiet:
https://uit.no/utdanning/program/279515/likestilling_og_kjonn_-_arsstudium
Dette er de obligatoriske og valgfrie emnene høsten 2018:
Obligatoriske emner:
HIF_1300 Likestilling
Første forelesning 16. august kl. 10.15-11.30,
SPL-2008 Kjønn og samfunn
Første forelesning 23. august kl 10.15-14.00
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Valgemner
SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse
Første forelesning 23. august kl. 12.15-14.00
HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene
Studietur
Vi vil allerede nå informere om at en studietur til Umeå Universitet i perioden 23.-26.
september inngår som del av den obligatoriske undervisningen i HIF 1300/2300. Reise og
opphold dekkes av de to universitetene. Informasjon om det faglige innholdet og de
praktiske detaljene knyttet til studieturen presenteres på informasjonsmøtet torsdag
16. august.
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i tidspunkt og datoer – også
eksamensdatoene. Følg med i emnebeskrivelsene i Studiekatalogen på nett og/eller i
Canvas for hvert emne for informasjon.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på Kvinnforsk (kvinnforsk@skk.uit.no)
eller studiekonsulent Siv Aina Hansen (siv.aina.hansen@uit.no).
Ha en riktig god sommer, så ses vi til høsten!

Vennlig hilsen
Ann Therese Lotherington
Senterleder
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