STUDERA 12 VECKOR I INDIEN

UTLYSNING AV LINNAÉUS-PALME STIPENDIUM

STIPENDIET
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap utlyser
för HT2019 två Linnéaus-Palme stipendier med
inriktning mot studier i Indien. Stipendiet täcker
kostnader för resa, uppehälle och studier. För mer om
Linnaeus-Palme, se
http://studera.nu/studera-utomlands/
utbytesprogram/linnaeus-palme/

EN UNIK MÖJLIGHET
Genom Karlstads universitets nätverk i området, upparbetat under 30 år, får du
en genväg in i det indiska samhället. Du får med dig erfarenheter från indisk
vardag, såväl som utbildning vid ett av Indiens mest välrenommerade universitet,
samt möjlighet att förkovra dig i ett eget forskningsprojekt. Vissa insikter kan bara
nås på plats. Läs gärna vad tidigare studenter sagt:
https://www.kau.se/religionsvetenskap/internationellt/indien/
varanasi/studenter-berattar

STUDERA VAR?
Studierna kommer att genomföras under 12 veckor vid Malaviya Peace and Research
Institute (MCPR, http://www.mcpr-bhu.org/ ) som är ett forskningsinstitut vid ett av
Indiens största universitet Banaras Hindu University (BHU) i Varanasi.
MCPR:s inriktning är brett samhällsvetenskapligt med fokus mot regionala studier inom
freds- och konfliktområdet. Häri inbegrips konflikter och konfliktlösning som rör miljö,
etniska motsättningar samt studier av nya gräsrotsrörelser. Institutet har ett brett
internationellt samarbete med framstående universitet i Asien, USA, Europa och
Skandinavien. Förutom att följa föreläsningar och delta i seminarier erbjuds du
handledning samt tolkhjälp vid genomförande av fältstudier inom ett eget valt
fördjupningsområde.

BO PÅ KAU:S STUDIECENTER I INDIEN: GANGA MAHAL
Du erbjuds att bo på Ganga Mahal, Karlstads universitets studiecentrum i Varanasi, ca
10 minuters cykelavstånd från universitetet. Där har du tillgång till halvpension, internet,
samt anställda som hjälper med stort och smått, vad gäller forskning och vardag.

BEHÖRIGHETSKRAV
◮ Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige;
◮ du har minst ett år, gärna två, av högskolestudier avklarade före avresa;
◮ du är antagen till studier vid KAU VT2019 inom relevant ämnesområde;
◮ du kan uttrycka dig väl på engelska i tal och skrift;
◮ du är beredd att vistas minst 12 veckor i Indien.
Meriterande om du har kännedom om indisk historia, politik och samhälle.
Prioritet ges studenter som läst förberedelsekursen “Fältarbete:
förberedelser och metod” (REGFA2).

SÅ HÄR ANSÖKER DU
Ansökan ska innehålla (a) en beskrivning av ditt självständiga projekt, som
du vill undersöka i Indien; (b) ett LADOK-utdrag; samt (c) en fritt skriven
motivering till varför du önskar åka och hur du kommer förvalta stipendiet.
Ansökan lämnas per epost till Kristian Niemi ( kristian.niemi@kau.se ).
Senaste inlämningsdag är den 10 april. Hör gärna av dig om du har frågor!

https://www.kau.se/religionsvetenskap/internationellt/indien

Kontaktperson: Kristian Niemi (kristian.niemi@kau.se

