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Utlysning av medel för att inbjuda gästforskare/gästföreläsare inom Romlings 
forskningsnätverk (GÄSTPOTT) 

Vid Stockholms universitet utgör Romansk språkforskning (Franska, italienska, spanska och 
portugisiska) en stark forskningsmiljö. År 2014 beslutades efter en internationell utvärdering 
att Romansk språkforskning kvarstår som ett av fakultetens ledande forskningsområde 2015-
2020 vilket också för med sig en kapitalförstärkning för området (2,5 miljoner/år). Inom 
forskningsområdet ingår följande inriktningar: Diskurs- och interaktionsanalys, Historisk 
lingvistik och utgivning av äldre texter, Sociolingvistik med inriktning på variation och 
språkkontakt, Språkinlärning och språkdidaktik, Syntax och semantik samt 
Översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik. Se vidare vår hemsida: 

http://www.su.se/romling/forskningsomr%C3%A5den  

******* 

Vi utlyser nu medel (200 tkr) för Romlings medlemmar att inbjuda utifrån kommande 
forskare/gästföreläsare under perioden VT 2020-HT 2020. Medlen förväntas täcka 
kostnader för resor från och till hemorten, logi i Stockholm, och vid längre vistelse, resurser 
vid institutionen (arbetsplats, tfn, dator, kopiering mm).  

Behöriga att söka är forskare verksamma vid SU, med en tydlig koppling/anknytning till 
forskningsområdet Romansk språkforskning.  

Som en följd av diskussionen på det senaste mötet med Romlingnätverket kommer vi i denna 
utlysning att prioritera ansökningar om medel för inbjudan av gästforskare/föreläsare som kan 
bidra till att stärka innehållet och kvaliteten i våra forskningsansökningar. Det kan handla om 
att granska och kommentera färdiga ansökningar, eller om att hjälpa till i en initieringsfas eller 
under processens gång genom att bidra med nya perspektiv och idéer. I samband med detta 
ser vi gärna att forskare från vår institution går samman i gemensamma forskningsprojekt och 
forskningsansökningar. Bifoga en beskrivning av projektidén och av på vilket sätt den inbjudna 
forskaren förväntas bidra, tillsammans med en kostnadskalkyl. Beskrivningen bör vara ca 500 
ord lång. 

Skicka din ansökan till diariet.romklass@su.se senast den 2 oktober 2019. 

Vi ber dig ange ovanstående diarienumret i din ansökan.  

För denna utlysning ber vi dig ange ett exakt vistelsedatum för din gästföreläsare/gästforskare 
i din ansökan så vi kan planera hans/hennes föredrag i Romling-seminarieprogrammet VT 
2020 och HT2020.  

För eventuella frågor, skriv till: romling@su.se 

 


