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Ansökningsperiod inför VT 2021
Det är redan oktober och träden börjar glöda i kanterna. Det betyder konstigt nog att
det är dags att söka till vårens kurser! Du har väl inte missat att du nu kan söka
delkurserna på Psykologi II som fristående kurser om 7,5 hp vardera, kanske för att
du tidigare inte fick plats på den delkurs du helst ville läsa, eller för att du bara vill
bredda dig...
Dessutom handlar detta nummer om en forskningsartikel om sexuella trakasserier
som rönt stort intresse i media i september. Och hur har du det med nattsömnen? Läs
gärna Johanna Garefelts populärvetenskapliga artikel i The Conversation så förstår du
kanske varför!
Missa inte heller våra tre disputationer 21-23 oktober!

FORSKNINGSNYTT

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för
självmord
Arbetsrelaterade sexuella trakasserier
har tidigare konstaterats vara en trolig
riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny
studie pekar nu även på ett samband
mellan sexuella trakasserier på
arbetsplatsen och självmord liksom
självmordsförsök. – Arbetsrelaterade
sexuella trakasserier kan vara en viktig
riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson
vid Stressforskningsinstitutet, som lett
studien.
Artikeln har rönt stort intresse i media.
Läs mer »

Vi förlorar 30 minuters sömn per
vardagsnatt
Doktorand Johanna Garefelt vid
Stressforskningsinstitutet forskar om
sömn. Hon har nyligen skrivit en
populärvetenskaplig artikel i The
Conversation om resultaten i en ny
studie och om vikten av god och
regelbunden sömn.
Läs mer »

ALLMÄNNA SEMINARIESERIEN

1-31
OKT

Inställda seminarier
Inför hösten är endast enstaka seminarier preliminärbokade, se nedan.
Det är säkrast att hålla koll på hemsidan för senaste nytt vad gäller
Allmänna seminarieserien och andra evenemang.
Håll koll på evenemangssidan för de senaste uppdateringarna »

7
OKT

12
OKT

Extraseminarium i psykologi, med Jan De Houwer och Sean
Hughes
Onsdag 7 oktober, kl. 16.15-17.15: Jan De Houwer och Sean Hughes,
Ghent University i Belgien, talar om The Psychology of Learning: An
Introduction From a Functional-Cognitive Perspective.
Läs mer »
Extraseminarium i psykologi, med Henrik Sørlie
Måndag 12 oktober, kl. 13.00-14.30: Henrik Sørlie, PhD candidate and
army officer, University of Bergen, Department of Psychosocial Science
and Norwegian Defence University College, Command and Staff
College, talar om Use of Person-Organization Fit for practical selection
purposes in military organizations.
Läs mer »

UTBILDNINGSNYTT

Hitta din utbildning inför VT 2021
Knappt har höstterminen kommit igång
och så är det dags att söka till
vårterminens kurser. Ansök via
Utbildningskatalogen senast den 15
oktober!
Läs mer »

Studievägledare intervjuas om
våra utbildningar
Stockholms stad har genom Studier &
Arbete Rinkeby-Kista intervjuat våra
studievägledare Jenny Ehn och
Sebastian Andersson om våra
utbildningar i anslutning till höstens
ansökningsomgång.
Titta på filmen »

Sök MFS-stipendium
Vill du skriva din uppsats utomlands? En
väg dit är att ansöka om ett
Sida-finansierat Minor Field Studiesstipendium och genomföra en mindre
fältstudie utomlands som underlag till
din kandidat- eller masteruppsats.
Ansök senast den 15 oktober!
Minor Field Studies vid SU »

EVENEMANG

Tre disputationer inom 50 timmar
Pandemin stoppar inte våra doktorander! Inte mindre än tre stycken disputerar inom
loppet av 50 timmar, med start kl 10.00 den 21 oktober - i Zoom förstås!

21
OKT

21
OKT

23
OKT

Disputation: Adaptive behaviors and skills in high-level military
staff work
Alicia Ohlsson disputerar den 21 oktober kl. 10.00 på sin doktorsavhandling med titeln Adaptive behaviors and skills in high-level
military staff work. Länk till webinariet i Zoom anslås på hemsidan.
Läs mer »
Disputation: Effects of visual load on auditory processing
Malina Szychowska disputerar den 21 oktober kl. 13.00 på sin
doktorsavhandling med titeln Effects of visual load on auditory
processing. Länk till webinariet i Zoom anslås på hemsidan.
Läs mer »
Disputation: Effects of adult aging on socioemotional
perception
Diana Persson disputerar den 23 oktober kl. 10.00 på sin doktorsavhandling med titeln Effects of adult aging on socioemotional
perception. Länk till webinariet i Zoom anslås på hemsidan.
Läs mer »

FRÅN K@NELBLOGGEN (INTERNT)

Utlysning av doktorandmedel
från CKVO

Riktlinjer gällande datainsamling
i coronatider

Samhällsvetenskapliga fakulteten
fördelar medel genom Centrum för
Kompetensutveckling inom Vård och
Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs medel
för forskning som kan sökas av
anställda lärare. Sök senast 15
december! Läs mer »

Fortfarande gäller riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten (FHM) vilket i
praktiken innebär att rekommendationen är att forskare så långt det går
ska testa sina deltagare online under
hösten.
Läs mer på K@nelbloggen »

NOTISER
Fråga Lund(?)
I det 6:e avsnittet av säsongens Fråga Lund på SVT deltar
inte bara den ständige psykologiexperten Armita Golkar
utan även Stressforskningsinstitutets Mats Lekander. Golkar
reder i detta avsnitt ut vad det innebär att vara "normal"
medan Lekander och programledaren Robin Paulsson
undersöker hur lätt det kan vara att lura ett ögonvittne.
Titta på avsnittet på SVT Play »

Bugg i Zoom - uppdatera till 5.3 eller senare!
En bugg i Zoom gör att möten inbokade i oktober förskjuts en
timme framåt i tiden. Zoom har släppt en uppdatering av sin
klient som åtgärdar den här buggen.
IT-avdelningen uppmanar därför alla Zoom-användare att
uppdatera till den senast tillgängliga versionen (5.3.*)
Du uppdaterar Zoom genom att klicka på din profilbild (dina
initialer om ej ändrat) följt av Check for updates.

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en snabb sammanfattning om vad
som är på gång vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det går ut
varje månad under terminstid till alla anställda på institutionen samt till externa
personer som prenumererar på nyhetsbrevet.
Redaktörer: Philip Stenström(tjl), kommunikatör, och Henrik Dunér, webbredaktör.
Har du frågor eller tips når du oss på kommunikation@psychology.su.se
Ansvarig utgivare: Prefekt Håkan Fischer.
Fotografer i detta nummer: Henrik Dunér, Andrey Popov (MostPhotos), Christian
Portin, SVT.
Läs mer på: www.psychology.su.se
Medarbetare: www.psychology.su.se/local/

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet!

