
 

Instruktion för 
Centre for Integrated Research on Culture and Society 
(CIRCUS)  
 
Inledning  
 
Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) är en 
centrumbildning inrättad av Uppsala universitets konsistorium den 15 november 
2017. 
Inrättandet grundas på beslut i områdesnämnden för vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap som också fastställer instruktionerna. 
 
Verksamhetens inriktning 
 
CIRCUS ska utgöra en plattform och fysisk miljö för initiering och utveckling av 
problemdrivna och tematiska forskningssamarbeten över ämnes-, fakultets- och 
områdesgränser. CIRCUS kompletterar den disciplinbaserade strukturen inom 
området och ska fånga upp och stödja många av de initiativ av tillfälliga forum och 
nätverk som forskare inom området initierar över ämnesgränser. Målet är att utveckla 
kompetenser vid UU för problemdriven forskning för att identifiera och främja 
studier av centrala kulturella teman och aktuella samhällsproblem. CIRCUS erbjuder 
en mötesplats för att föra samman excellens inom kultur- och samhällsforskningen 
och stödja forskargrupper med potential att konkurrera om mellanstora och stora 
forskningsanslag från svenska och europeiska finansiärer. CIRCUS ska därigenom 
också öka beredskapen inom området för breda tematiska utlysningar där forskare 
från flera ämnen förväntas samarbeta. 
 
Verksamhetens syfte 
 
Syftet med CIRCUS är att 
- stimulera och utveckla problemdriven och tvärgående forskning om kulturella och 
samhälleliga teman som överskrider etablerade disciplingränser 
- främja forskningssamarbete inom vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap  och även  med övriga vetenskapsområden inom Uppsala 
universitet  
- stödja mångvetenskaplig forskning med potential att konkurrera om medelstora 
och stora forskningsanslag från svenska och europeiska finansiärer. 
- främja en intellektuell miljö som kombinerar akademisk excellens inom humaniora 
och samhällsvetenskap med ett engagemang för forskningens ökade synlighet och 
betydelse i samhället i stort. 



 

- ge högkvalificerat stöd till forskargrupper att organisera och genomföra workshops 
och konferenser 
- utveckla samarbeten med liknande centrumbildningar och institut vid andra 
universitet och i andra länder 
 
Centrumets organisation 
 
CIRCUS organiseras som en enskild enhet direkt under vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap enligt modell 1 b (UFV 2007/804) 
Verksamheten leds av en vetenskaplig styrelse, en vetenskaplig ledare tillika 
föreståndare med stöd av en projektsamordnare. Till CIRCUS knyts en internationell 
referensgrupp som utses av områdesnämnden på förslag av styrelsen. 
 
Styrelse 
 
Styrelsen för CIRCUS består av representanter från de sex fakulteterna inom området 
som utses av områdesnämnden på förslag från respektive fakultet samt en ledamot 
som utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). 
Studeranderepresentanten utses för ett år i taget, övriga styrelseledamöter utses på tre 
år. I styrelsen ska även ingå två externa ledamöter med stark förankring i det svenska 
forskningssystemet. Dessa utses av områdesnämnden på förslag av vicerektor. När 
verksamheten etablerats ska vicerektor nominera externa ledamöter i samråd med den 
vetenskapliga ledningen för Circus. Styrelsen utser ordförande inom sig. 
 
Styrelsen ska  

• i samråd med den vetenskapliga ledaren besluta om verksamhetens innehåll, 
långsiktiga inriktning och finansiering samt följa och stödja verksamheten 

• besluta om övergripande riktlinjer och årlig verksamhetsplan för den planerade 
verksamheten inom CIRCUS 

• verka för att säkra CIRCUS långsiktiga finansiering 
 
Vetenskaplig ledare tillika föreståndare 
 

• Den vetenskapliga ledarens uppdrag är att fortlöpande leda och utveckla det 
vetenskapliga innehållet och programformerna i CIRCUS verksamhet samt att 
ansvara för att genomföra den årliga verksamhetsplan som fastställts av 
styrelsen. 

• Den vetenskapliga ledaren ansvarar med stöd av projektsamordnaren för det 
löpande arbetet inom CIRCUS vilket bland annat inbegriper 

o Utformning av utlysningar av stöd- och anslagsformer 



 

o Utformning av innehåll i form av workshops, seminarier m.m. 
o Samordning av forskningsansökningar för att öka andelen externa 

medel 
o Svara för att informera om verksamheten och kommunicera med det 

omgivande samhället 
 
• Den vetenskapliga ledaren har närvaro- och yttranderätt i styrelsen och är där 

huvudföredragande. Den vetenskapliga ledaren föreslår till styrelsen en årlig 
verksamhetsplan och ansvarar för att verksamheten bedrivs inom givna 
budgetramar. 

 
• Den vetenskapliga ledaren förordnas av vicerektor för vetenskapsområdet för 

humaniora och samhällsvetenskap, för en period om fem år med möjlighet till 
förlängning med maximalt fem år. 

 
Anställning av personal 
 
CIRCUS styrelse föreslår anställning av vetenskaplig ledare till vicerektor för 
vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Den vetenskapliga ledaren 
fattar beslut om anställning av övrig personal efter hörande av styrelsen.  
 
Utvärdering 
 
Styrelsen för CIRCUS rapporterar årligen till områdesnämnden för humaniora och 
samhällsvetenskap och till rektor. Verksamhetsberättelse för föregående år lämnas 
till områdesnämnden senast den 28 februari. 
Utvärdering av verksamheten inleds under 2021. 


