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Välkommen  Torsten  



Joseph Nordgren – nytt rektorsråd 
för forskningsinfrastruktur 



Doreen Stabinsky –
Zennströmprofessor 



Vinterpromotion 



Departementsbesök 



ABB-avtal 



Peter Wallenberg in memoriam 

 
 
Dr Peter Wallenberg var vid sin bortgång 
hedersordförande för Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. Han erhöll den sällsynta värdigheten som 
Uppsala universitets hedersmedlem 1996. 2001 
blev han även promoverad till filosofie doktor 
honoris causa av teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten.  



Heta forskningsnyheter 

• Mjölkstudie från Uppsala har lett till kampanj i USA  
• Gen orsakar fosterdöd 
• Depression hos föräldrar 
• Första stora vävnadsanalysen av människans proteiner 
• Uppsala först med ultraljudsbehandling av myom 



Annat i media 

• Maja Hagermans film "Hur gör man för att rädda ett folk" om samer och 
rasbiologin visades 15 januari. Förhandsvisades internt. 
 

• UU får 80 miljoner från VR för topprekrytering inom humsam: antropologen Don 
Kulick 
 

• Civilminister Ardalan besökte UU under sin "seminarierunda" i Sverige och talade 
om NPM:  http://www.regeringen.se/sb/d/20001/a/253796 

 
• Alice Bah Kuhnke deltog i samtal om 

afrofobi:  http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-
visning/?id=2526&area=3,8&typ=pm&na=&lang=sv 

 
• UU tog guld i SM i telefoni och service 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4090&area=2,16&typ=artikel&na=&lan
g=sv 

http://www.regeringen.se/sb/d/20001/a/253796
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2526&area=3,8&typ=pm&na=&lang=sv
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2526&area=3,8&typ=pm&na=&lang=sv
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2526&area=3,8&typ=pm&na=&lang=sv
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2526&area=3,8&typ=pm&na=&lang=sv
http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4090&area=2,16&typ=artikel&na=&lang=sv
http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4090&area=2,16&typ=artikel&na=&lang=sv
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  Företag: hål i huvudet 

• Keramiskt material för läkning av hål i skallbenet 
(plastik- och regenerativ kirurgi + 
materialvetenskap) 

• UU Holding AB portföljbolag sedan 2011 

• Samarbete med innovationsekosystemet 
UU Innovation, UIC 

• Världsunikt, godkänt i USA 
 

http://www.ossdsign.com/home


Internationella master 
Förstahandssökande till internationella masterprogram 
ökar 
 
2014: 785 betalande förstahandssökande 
2015: 916 betalande förstahandssökande 
 
 

 
 
 



På gång i sektorn: kvalitetsfrågor 
• Harriet Wallberg: förslag om nytt nationellt system för 

utbildningsutvärdering (remiss inom kort) 
• UKÄ: förslag om nationell utvärdering av forskarutbildning 

(remiss ute) 
• VR: förslag om nationell modell för kvalitetsbaserad 

resursfördelning (remiss senare?) 
• Vinnova: modell för utvärdering av samverkansstrategier 

och deras implementering (utlysning öppen) 



På gång: universitetets ledning 
• Vetenskapsområdena arbetar med Mål och strategier 
• Områdesdialoger inför VP 
• Dialog med departementet 17 april 
• Australienresa 
• Kompetens och karriärfrågor – hur driva? 
• Program och handlingsplan ”Hållbar utveckling” 

 
 



Ledningsråd på Campus Gotland 

• Mycket bra på kort tid 
• Målet ”fler studenter på campus” kräver 

omställning av utbildningsutbudet 
• Utvärdering under hösten 2015 



Renovering av universitetshuset: 
bakomliggande vision 

• Uppsala universitetets entré 
• Levande miljö 
• Öppet för besökare även utanför kontorstid 
• Moderna undervisningslokaler, förbättrad teknik 
• Främst undervisning och akademiska högtider 
• … men även öppna föreläsningar, konferenser och 

evenemang 



Renovering av universitetshuset: 
omfattning 

• Bättre akustik i aulan, lärosalar, förhall, café Alma 
• Nya ytskikt och ny belysning  
• Ny AV-teknik 
• Utökat trådlöst WiFi, fler el- och datauttag 
• Förbättrad säkerhet  t ex brandlarm, stöldskydd och personskydd 
• Fler och bättre sittplatser i gradängsalar 
• Tillgänglighetsåtgärder: entré, skyltprogram, tekniska åtgärder 

med navigering inomhus med talsyntes mm 
• Ny reception / butik 



Renovering av universitetshuset: 
planering 

• Genomförandebeslut: april 2015 
• Huset helt stängt 1 feb-30 nov 2016 
• Renovering helt klar juni 2017 
• Evakueringslokaler: undervisning, RRV, ceremonier 
• Programkalkyl 120 miljoner 



Universitetsförvaltning och 
administration i utveckling 

• Byggprojekt Segerstedthuset framskrider enligt plan 
• Arbetssätt 2020 

– delrapport om kontorslösningar i början av mars 
– nästa fas: IT, medarbetarskap och ledarskap, 

internservice etc 
• KAIA-projektet fortsätter med implementering av 

gemensam lönefunktion, flera delflöden avslutade, nya 
planeras 
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