
28 september 2016 

 

Seven Year Review of the Pufendorf Institute for Advanced Studies at Lund University 

 

Alan Irwin, Kate Soper och Richard Taylor blev tillfrågade att utvärdera institutet och förutom att de fick 
tillgång till allt nödvändigt material kom de också på besök en vecka i april. Detta mynnade ut i detta 
dokument. Vi tackar våra tre utvärderare för deras hårda arbete men skulle också vilja tacka alla 
temamedlemmar genom åren som hjälpt oss genom att delta i utskickade enkäter. Kommentarer från 
utvärderarna har särskilt visat på enkäternas viktiga roll i utvärderingen av institutet. 
 
Enkäter och Utvärderingsprocessen 

En del av institutets framgång beror på förmågan att kunna utvecklas och anpassas utefter våra 
forskargruppers behov. Därför skulle vi vilja påminna er om hur viktigt ert deltagande i våra enkäter är. 
Enkäterna skickas ut vid temats avslut, ett år senare samt två år senare. Utvärderingsenheten vid 
Lunds universitet har mött en del oro och frågor om anonymitetssäkerheten i enkäterna. Er vilja och 
förmågan att svara kompromisslöst på enkäterna är av yttersta vikt för vår utveckling. Därför använder 
vi oss av traditionella säkerhetsåtgärder som ser till att inga svar är länkade till en email-adress samt 
att vi inte kan se eller använda oss av resultat överhuvudtaget förrän minst tio svar har inkommit 
 
Pufendorfinstitutets Nutid och Framtid 

- Vi arbetar med universitetet för en stabilare finansieringsplan 
- Vi har redan säkrat ett mer flexibelt bidrag från LMK-stiftelsen för besökande gästforskare 
- Vi har satt ett tidigare utlysningsschema för Tema och ASG-ansökningar som kan ge grupper 

och gästforskare större möjlighet att planera 
- Vi söker hålla tidigare Temadeltagare bättre informerade genom detta nyhetsbrev som ska 

komma ut 1-2 gånger per termin 
- Nästa år ska vi hålla en konferens i tvärvetenskapligt arbete och nyckeln bakom framgång 
- Ett av nästa års teman är reserverat för forskare i början av sin karriär 
- Vi samlar en grupp intresserade forskare för ett nytt ”top-down” projekt i tidigt stadie 
- Institutets styrelsemedlemmar kommer att bytas i omgångar 
- Eva Persson som deltidssjukskriven får hjälp at nya kollegan Gisela Ferré Aramburu som 

kommer att vara ansvarig för den dagliga driften 
 
Utlysning i oktober för tema- och ASG-ansökningar 

Utlysning av ansökningar för att bilda Tema går nu från och med 1a oktober 2016 till och med 10e 
januari 2017 och för ASG från 1a oktober 2016 till och med 24e januari 2017. Detta är en ändring 
från tidigare år då vi mottagit ansökningar från november till februari. Var uppmärksamma på nytt sista 
datum för ansökningar och upplys gärna intresserade kollegor. 
 
Sustainable Book Launch 

Den 18 oktober kommer “Sustainable Welfare”-temat från 2014 – 2015 att hålla sin book launch på 
Pufendorfinstitutet kl. 16.30 – 18.00. Sustainability and the Political Economy of Welfare är redigerad 
av temamedlemmarna Max Koch och Oksana Mont. Boken lyfter frågan om vad som krävs för att 
välfärdssamhällen även ska vara ekologiskt hållbara. Mer information om boken, lanseringen och 
temat bakom den finns på Pufendorfinstitutets hemsida. 
 
 
Nästa nyhetsbrev beräknas komma ut i början december! 
 

http://www.pi.lu.se/sites/pi.lu.se/files/final_evaluation_report_on_pi.pdf

