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U21-träff 9-11 maj
Vi har fått en förfrågan om att medverka på en U21-träff 9-11 maj genom
att ordna en fika för rektorerna som är på besök så att de får träffa studenterna
som är här på utbyte från deras universitet. (LU står för alla kostnader för
lokaler, fika m.m.) samt
att medverka i symposiet ” The role of Universities in today’s learning society:
the knowledge triangle and beyond” genom att göra ett anförande och delta i en
paneldiskussion.
Vad tycker vi om detta? Om vi ska vara med, vem ska medverka?

Yttrande angående studentmedarbetarsystem i Lunds kommun
U21 fika
”Hej Simon och Emma
Här kommer då del 2 inför U21 årsmöte. Det gäller en förfrågan om kåren kan tänkas
vara värd för ett möte där U21rektorerna får tillfälle att träffa ”sina” studenter och
höra om deras erfarenheter av utbytesstudier i Lund? Mötet är tänkt att äga rum den
10 maj ca 1630- 1730.
Det är brukligt att värduniversitetet för U21 årsmötet ger tillfälle för U21rektorerna
att träffa sina studenter och höra om deras erfarenheter på plats. Formerna för dessa
möten har varierat under åren, men vi har tänkt ett mer informellt möte med typisk
svensk fika i studentmiljö, förslagsvis AF-borgen eller en nation. Det är i dagsläget
svårt att uppskatta antalet deltagare men en preliminär siffra är 60-70 personer.
Uppskattningsvis finns ca 100 U21studenter i Lund VT 2012, men det är inte troligt
att alla deltar, därtill ca 20 U21representanter.
Rektor har bett mig höra om kåren vill vara värd för detta möte. Det skulle var mycket
uppskattad både av universitetsledningen och gästerna om ni kan tänkas göra detta.
Självklart står LU för fikat o ev lokalhyra.
Hur ställer ni er till denna förfrågan? Tacksam om ni ville svara relativt skyndsamt.
Läs mer om U21 http://www.universitas21.com/about
Ring gärna om ni har frågor!
Vänliga hälsningar Anne”
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U21 symposium
”Hej Simon och Emma
Jag kontaktar er med anledning av att Lunds universitet är värd för U21 årsmöte dem
9-11 maj 2012. Jag har två frågor, som för att undvika missförstånd skickas i separat
mejl, vara detta är det första.
En av dagarna, den 10 maj, ordnar LU ett symposium om “The role of Universities in
today’s learning society: the knowledge triangle and beyond”.
På universitetsledningens vägnar vill jag höra om kåren vill medverka i ett symposium
som Lunds universitet är värd för 10 maj 2012. Concept note och tentativt program
bifogas för er kännedom. Er medverkan är angelägen och skulle vara mycket
uppskattad. Det gäller två punkter i programmet, dels med ett anförande i session 2,
Universities acting in socially and globally responsible ways, dels att medverka i
paneldiskussionen som avslutar dagen.
Kort sammanfattning av temat är:
The Symposium theme is: “The role of universities in today’s learning society: the
knowledge triangle and beyond”. The focus will be on the wider societal role and
responsibility of higher education institutions, especially the major research
universities, in formulating and approaching global inequalities – partly on their own,
partly in cooperation with each other and with other players and stakeholders – by
providing globally oriented programmes of study and research adopting global
perspectives.”

I tjänsten,

Emma Jungmark
Vice ordförande
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