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Center for Integrated Research on Culture and Society
(CIRCUS)
Bakgrund
Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom Uppsala
universitet är huvudsakligen disciplinärt organiserad i
institutioner och vanligen utförd i individuella projekt eller i
mindre forskargrupper. Denna organisationsform utgör en solid
grund för akademisk excellens och är nyckeln till Uppsala
universitets nationellt exceptionellt starka ställning inom
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Ett centrum som erbjuder en struktur för initierande av ett
problemdrivet, tematiskt forskningssamarbete över ämnes-,
fakultets- och områdesgränser, utgör en multidisciplinär
dimension som kompletterar den disciplinbaserade strukturen
inom området. Ett sådant centrum ska erbjuda en plattform som
kan fånga upp och stödja många av de initiativ av tillfälliga
forum och nätverk som forskare inom området initierar över
ämnesgränser. Plattformen erbjuder en struktur för att föra
samman excellens och stödja multidisciplinära forskargrupper
med potential att konkurrera om stora forskningsanslag från
svenska och europeiska finansiärer. Beredskapen inom området
att söka forskningsanslag från breda tematiska utlysningar, där
forskare från flera ämnen förväntas att samarbeta, ökar därmed.
Vi föreslår därför inrättande av ett Centrum, Center for
Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) inom
vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap vid
Uppsala universitet.
Syfte
Syftet med CIRCUS är
- att inrätta en forskningsplattform för att främja och utveckla
nya idéer och problemdriven forskning mellan de olika
disciplinerna kring kulturella och samhälleliga teman
- att initiera och stödja forskning över institutions-, fakultetsoch vetenskapsområdesgränser inom Uppsala universitet
- att främja en intellektuell miljö som kombinerar akademisk
excellens inom humaniora och samhällsvetenskap med ett
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engagemang för öka synligheten och påverkan av sådan
forskning i samhället i stort
- att utveckla kompetens att ge högkvalificerat stöd att
organisera och synliggöra workshops och konferenser
- att i samverkan med UUs och områdets forskningssekreterare
och EU-koordinatorer, ge en struktur för att samla excellent
forskning och stödja tvärvetenskaplig forskning med potential
att konkurrera om stora forskningsanslag från nationella och
internationella finansiärer.
- att tillhandahålla ett forum som ger möjlighet att förbättra och
främja vetenskapliga internationella samarbeten
- att tillhandahålla ett forum för gemensamma satsningar mellan
forskning inom kultur och samhälle vid Uppsala universitet och
andra organisationer och strategiska partners i samhället.
Långsiktiga strategiska mål
- att inom universitet och samhället i stort öka den humanistiska
och samhällsvetenskapliga forskningens synlighet och inverkan
- att öka fakultets- och områdesöverskridande samarbeten
mellan forskare vid Uppsala universitet och externa partners
- att öka intern rörlighet bland forskare vid Uppsala universitet
- att öka Uppsala universitets konkurrenskraft i fråga om
mellanstora och stora forskningsanslag från nationella och
internationella finansiärer
Vetenskapligt program och aktiviteter
- integrerade forskningsteman under upp till två år
- läsgrupper, workshop och konferensstöd m.m.
- excellensmedel för forskargrupper som arbetar med
ansökningar till multidisciplinära forskningsprogram
- gästforskarprogram med årliga teman
- medel för forskare att bjuda in och etablera samarbeten med
andra organisationer kring kulturella och sociala teman
Funktioner vid Centrum (uppstartsfas år 1-5)
- vetenskaplig ledare, en välrenommerad forskare med särskilt
intresse för mångvetenskaplig forskning och intresse av att
bygga upp den föreslagna verksamheten.
- projektutvecklare/administrativ ledare, som organiserar
verksamheten
- informatör/kommunikatör, som marknadsför och organiserar
verksamheten
- workshop och konferenskoordinator
- administrativt och ekonomiskt stöd
Organisation
- CIRCUS organiseras som en enskild enhet direkt under
området för humaniora och samhällsvetenskap
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- leds av en föreståndare/vetenskaplig ledare
- en vetenskaplig styrelse med representanter från de sex
fakulteterna inom området, beslutar i frågor som rör
konkurrensutsatta ansökningsomgångar och ansökningar efter
förslag från den vetenskapliga ledaren. Förslaget ska föregås av
en extern granskning.
- en internationell referensgrupp ger råd om den övergripande
utvecklingen av center, program och potentiella samarbeten med
institutioner vid andra lärosäten såväl nationellt som
internationellt.
- CIRCUS rapporterar årligen till områdesnämnden för
humaniora och samhällsvetenskap och till rektor
- utvärdering av verksamheten inleds under 2021
CIRCUS inrättas som en enhet underställd vetenskapsområdet
för humaniora och samhällsvetenskap enligt modell 1b (UFV
2005/590). Initialt bör medel avsättas och arbetet förväntas
löpa under fem år. Enligt riktlinjerna ska en instruktion för
centrumbildningen fastställas av områdesnämnden för
humaniora och samhällsvetenskap. Vicerektor ska utse en
föreståndare för CIRCUS, Föreståndarskapet bör omfatta 100%
anställning.
En styrelse och ordförande ska vidare utses av
områdesnämnden. Styrelsen föreslås bestå av 6 representanter,
en från vardera av de sex fakulteterna inom humaniora och
samhällsvetenskap, samt en doktorandrepresentant.
Instruktioner, föreståndare och styrelse för CIRCUS ska vara
på plats senast 2017-12-15.
Beslut
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
beslutar att anhålla att konsistoriet inrättar Center for
Integrerade Research on Culture and Society (CIRCUS) i
enlighet med beskrivningen ovan.
Områdesnämnden uppdrar åt arbetsgruppen för främjande av
forskningssamarbete att till områdesnämndens möte i oktober
bereda frågan om instruktion för CIRCUS och till mötet i
december förslag på föreståndare och styrelse.
Sammanlagt avsätter områdesnämnden för 2018 ca 5 Mkr,
under förutsättning att rektor beslutar att finansiera
motsvarande belopp. Verksamheten löper på prov under fem år
och följs löpande. Beslut om fortsatta former för verksamheten
efter 2022 tas med beaktande av utvecklingen och utfall av
ansökningar om externa medel. Utvärdering av verksamheten
ska påbörjas under 2021 och ska föreligga senast 2022-03-31.
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