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Almedalen 2014 

• Morgonsoffa 
• Seminarier  
• Östersjöveckan 
• Deltagande i paneler 
• Alkoholfritt mingel med 

dans 



Delårsrapport 

• Minskat utbildningsuppdrag från regeringen + historiskt 
högt söktryck = överproduktion = utmaning för 
universitetet.   

 
• Verksamheten beräknas uppvisa ett överskott på  

79 mnkr 2014, att jämföra med 2013 då utfallet blev  
ett överskott på 58 mnkr.   
 



Hänt sedan sist 

• Besök vid Cern i Geneve 
• Välkomnande av recentiorer – i Uppsala och Visby 
• Erasmus Mundus:  Inspire och Lotus 
• Stint: Swedish Excellence seminars 

 



Hänt sedan sist 

• Anna T Höglund är nytt 
rektorsråd för lika villkor 



Hett i media 
• Antalet sjöar i världen äntligen räknade 

• Kartläggning av arvsmassan ritar om biets evolutionära 
historia 

• Ny genetisk forskning avslöjar hur vildkaninen blev tam 

• Ny studie visar vardagsmotionens betydelse för att 
undvika hjärtsvikt 

• Hundar vallar får enligt enkla regler – kan användas för 
att utveckla robotar 



Anslag och utmärkelser 
Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till: 
Gunnar Ronquist medicinska vetenskaper 
Li Bennich Björkman, Centrum för rysslandsstudier och 
statsvetenskapliga institutionen.  
Volker Ziemann, institutionen för fysik och astronomi,  
Tobias Ekholm, matematiska institutionen 

 
Nordiska Juristpriset 2014  
Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt, internationell privaträtt, 
rektor emeritus  

 
Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014 
Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset och 
forskare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper 
  
Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök 2014 
Christel Bergström, Maria Karlgren och Pär Matsson, institutionen för 
farmaci 
 



Anslag och utmärkelser 
ICPEs medalj, the International Commission on Physics 
Education. 
Cedric Linder, institutionen för fysik och astronomi 
  
Eric K. Fernströms till yngre, särskilt lovande och framgångsrika 
forskare  
Mia Phillipson, institutionen för medicinsk cellbiologi  
 
Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare  
Christian Benedict, institutionen för neurovetenskap 
Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper 
 
 
 



   Donationer 

Makarna Torsten och Gerd Gislestam har beslutat skänka sitt hus i Hamra till 
Uppsala universitet - Campus Gotland. Deras önskan är att huset ska bli en 
plats för utbildning och forskning, gärna med inriktning på Östersjöfrågor. 



Internationella studenter 

• Antalet internationella tredjelandstudenter har stigit till 
195 från förra årets 155. 

•  På internationella mottagningen kom cirka 800 
studenter till aulan. 

• Uppskattad mottagning för stipendiaterna  
– mer stipendier behövs. 



Internationellt 

• Taiwan - Kaohsiung Medical University  
• Magdeburg -Otto-Von-Guericke-Universität 
• Liverpool University 
• Australien - ambassadörsbesök 
• Burkina Faso – ambassadörsbesök 

 
• Minneapolis – rektors resa 
• Tartu – prorektors resa 

 



Shanghai ranking 

 
• Uppsala universitet har rankats på plats 60 bland 

världens lärosäten i den s.k. Shanghairankingen  
(ssk faktorerna högciterade artiklar och högciterade 
forskare gynnar UU denna gång)   



Uppsala Universitets position i tre 
globala rankingar 

• AWRU (Shanghai) – 2014: 
60 (tidigare år 73, 73, 67,66) 

• QS – 2013/2014:  
79 (tidigare år 81, 83, 75) 

• THE – 2013/2014:  
111 (tidigare år 106, 87, 147) 



Analys av UKÄ-utvärderingar 
• Per examenstyp (kandidat, magister, master, 

yrkesexamen) 
• Per vetenskapsområde/fakultet 
• Antal bristande examensmål 
• Antal bedömda examensarbeten 
• Jämförelse UU/landet per fakultet 

– Flest mycket hög kvalitet inom humsam 
– Minst andel bristande kvalitet inom teknat 
– Tredjedelar: ett mål, två mål, tre eller flera mål 
– Två tredjedelar små utbildningar (mindre än 20 

exjobb över perioden) 
 

 



Plantskolan 

• Inga överklaganden 
• Arkeologisk utgrävning 

utan överraskningar 
• Arbetet följer plan 
• Genomförandebeslut  

30 september 
• Spadtag planeras  

8 oktober 
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