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Samarbeten mellan staden och akademi

Akademi

Mittuniversitetet, Arkiv- och datavetenskap
School of Library, Archival and Information Studies; University of British Columbia; The
Irving K. Barber Learning Centre

Stockholms universitet
Stockholms universitet

Typ av samarbete

Avtal mellan Stockholms stad och Mittuniversitetet
om forskarutbildning.
"Trust in Digital Records in an increasingly
Networked Society" är ett globalt forskningsprojekt
där Stadsarkivet deltar som partner till
Mittuniversitetet i the European team

Namn/annan part (finansiär)

Mittuniversitetet finansierar handledare och
lokala behov i Sundsvall

Stockholm universitet

Planera och genomföra seminarier
Stads- och kommunhistoriska institutet
Forskningsprojekt och bokutgivning
Modevetenskapliga institutionen
Föreläsningsserie "Onsdagshistorier", där varannan
föreläsning hålls av forskare från SU.
Historiska institutionen

Stockholms universitet

Studenter i historia på olika nivåer besöker arkivet
regelbunder, till exempel får alla A-studenter varje
termin en presentation av arkivets reurser. Bstudenter erbjuds fördjupning i arkivsökning inför
uppsatsskrivning, där det är relevant.

Södertörns högskola

Studenter får introduktion till arkiv, arkivsökning inför
uppsatsskrivning och presentation av arkivmaterial.

Umeå, Lunds och Göteborgs universite
Minneapolis Population Center (University of Minnesota)
Stockholms, Uppsala och Södertörns universitet
Uppsala universitet
Södertörns högskola

Kommentarer

Medarbetare på Stadsarkivet är doktorand och bedriver
forskning om elektronisk informationsvärdering. Hon deltar i
forskargruppen Information systems med många deltagande
universitet världen över. European team har två arbetsmöten
per år.

Gemensam mötes- och diskussionsplattform med namnet
"Stockholm skriver historia", ca 4 ggr per år.
Projektnamn: Ekonomisk kulturhistora
Samverkan är nu inne på sitt tredje år.

Historiska institutionen

Uppbyggnad av forskningsinfrastruktur rörande
historiska befolkningsregister.
Vetenskapsrådet
Publicering av befolkningsdata i forskningsdatabasen Minneapolis Population Center samt
NAPP.
Vetenskapsrådet
Praktikplatser för studenter från arkivkursen.
Respektive universitet.
Föreläsning på arkivvetenskap
Föreläsning på arkivvetenskap

"SwedPop", där Umeå universitet är projektägare. Projektet
syftar till en förstudie och proof-of-concept inför ny VR-ansökan
för fullskaligt projekt.
"Swecens II", i samverkan med Riksarkivet.
5-10 veckor per student
Årlig föreläsning kring e-arkiv och digital arkivering
Årlig föreläsning processorientering och digital arkivering

