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Program

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

 Lika villkor

• Kvalitetsarbete

 Forskningsstrategier 

• Utbildningsstrategier?

Handlingsplaner

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

 Lika villkor

• Kvalitetsarbete

• Pedagogiskt program

 Jämställdhetsintegrering

Mål och strategier (UU och CG)



På gång nationellt

TN4/6

 Forskningspropositionen – arbetas vidare med

 Entreprenörskapsutredning - besvarad

 Landsbygdsutredning – besvarad

 Tillträdesutredning – besvarad

 Gymnasieskolan - remiss

 Vinnova samverkan - remiss

• Oredlighet / forskningsfusk – remiss

• Meriteringsanställning – förslag har varit på delning

• Internationaliseringsutredning – Agneta Bladh

• Styrning och resursfördelning – Pam Fredman



Myndighetsdialog – agenda

Utbildningsplanering 

• Höjda ersättningsbelopp och dimensioneringsökning 

• Nya utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn

Forskningsinfrastruktur

• Finansiering och avgiftsbemyndigande

• SciLife, ESS, Freia m.fl.

Utredningar

• Internationalisering – Ökad rådighet

• Styr- och resursutredningen 

Övriga frågor

• Nanjing

• Kontor i Hanoi

• NCK

• Polisutbildning

• Campus Gotland



Departementet uppskattade särskilt

• KoF – UU en föregångare och förebild när det gäller 

utvärdering av kvalitet

• UU:s internationella engagemang (t ex nätverken)

• Starka i att ha miljöer där utbildning, forskning och 

samverkan är sammanhållet

• Arbetet med att utveckla kompetensförsörjningen

• Bra med styrning kring myndighetskapitalet

• Läraryrket/lärarutbildningarna – bra med fler vägar in, 

kreativa med många spännande lösningar, förebild



Lärosäten Öst

• Uppsala universitet, SLU, Örebro universitet, 

Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle och 

Mälardalens högskola.

• Bygger vidare på regiontanken

• Större gemensamt ansvar för att utbildningar 

efterfrågade av arbetsmarknaden ges i vår region

• Samarbete kring expert och stödfunktioner



Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17)

• 19 paneler på besök v. 19 och v. 20

• 130 kolleger från ett 20-tal länder diskuterade med 

företrädare för våra forskningsmiljöer

• Karriärsystem, strategisk förnyelseförmåga och 

koppling mellan forskning och utbildning (och i 

förekommande fall klinisk verksamhet) är 

utvecklingsområden som återkommande lyftes fram

• Slutrapport under hösten, 

implementering/strategisk plan



Internationella studenter ökar!

• 32% fler antagna till ht 2017 

• Ht 2016: 1 270 antagna. Ht 2017: 1 682 antagna. 

• 53% fler betalstudenter 

• 1 047 studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, 

(686 studenter 2016.)



Populäraste masterprogram bland 

internationella studenter

• Industriell ledning och innovation 
(112 antagna, 81 avgiftsbet.)

• Hållbar utveckling 
(105 antagna, 62 avgiftsbet.)

• Förnybar elgenerering
(81 antagna, 73 avgiftsbet.)

• Datavetenskap 
(60 antagna, 47 avgiftsbet.)

• Inbyggda system 
(51 antagna, 39 avgiftsbet.)



Byggprojekt – statusrapport 

• Rudbecklaboratoriet – invigt

• Segerstedthuset – inflyttning påbörjas i juni

• Humanistiska teatern  - inflyttning juni

• Universitetshuset – vårpromotion och öppnas i augusti

• Carolina Rediviva

• Gustavianum

• Ångström

• Lokalförsörjningsplan 
september 2017



Ranking

• Shanghai: 60 

• Times Higher Education: 93

• QS: 112

AMONG THE 100 BEST UNIVERSITIES IN THE WORLD IN THE THREE LARGEST INTERNATIONAL RANKINGS



QS-ranking 2017/18

Analys 



UU:s utveckling i QS ranking 
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Förändrad metod för citeringsindikatorn (mindre genomslag 
för life science) största orsaken till nedgången efter 2014



Allmänna åtgärder för att förbättra 

UU:s placering

Academic reputation (40%)

• UU:s starkaste gren, kan bara påverkas indirekt

• ”Black box”

Employer reputation (10%)

• Synliggöra universitetet för arbetsgivare – ökad

samverkan – både i Sverige och utomlands. 

• ”Black box”



Allmänna åtgärder för att förbättra 

UU:s placering

International faculty (5%) & International students (5%):

• Åtgärd – ökad internationell rekrytering (pågår) 

Citeringsindikatorn (20%):

• Publiceringsstrategi 

Student-Teacher Ratio (20%): 

• Datarapportering: inkludera anställningskategorin 

forskare 



Hänt sedan sist

• Stint har beviljat medel för Sydafrikaprojekt!

• Prefektinternat – arbetsordning och kompetensförsörjning

• Invigning Swedness

• The Guild of research intensive universities: Forum och GA

• Doktorspromotion

• NOR och hyllning pensionärer



UU Innovation: SME-initiativ

• SME-dagar på Ångström: “Material och diagnostik” 
respektive “Material för hållbar produktutveckling”. Tio 
företag har deltagit. 

• Näringslivsmöten i Uppsala län: UUI-medverkan vid 
frukost-möten och seminarier, nya kontakter och 
uppföljande möten. 

• ACCESS-projektet: medel till tio SME i östra Mellan-
sverige för förstudier med UU. Ett företag, Cavidi, har 
hittills gått in med egna medel för fortsatt samverkan.

• Seminarium i Almedalen 6 juli: Att riva murar och öppna 
dörrar – hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till 
varandra? Samarbete med Linköping och Örebro.



Nytt från UUAB

• Imint: 22 % av UUAB:s innehav avyttrat med drygt 4 mnkr vinst.

• BioArtic: 

– fas IIB-studie av effekten av antikropp mot tidig Alzheimer har 
856 patienter i främst USA och Canada (= fullrekryterad).

– kirurgisk device för nervtransplantation vid ryggmärgsskador, 
är i klinisk prövning, fem patienter opererade hittills

• OssDsign (keramiskt benreparationsmaterial): expanderar i 
Europa, en första patient i USA opererad med metoden.

• Rolling Optics:

– patenterat säkerhetshologram godkänt för sedlar (lanseras 
sannolikt i ett västland under år 2018)

– stor efterfrågan från tillverkare av konsumentprodukter i Indien 
och Kina som vill förhindra falska kopior

– optimism inför dom i patenttvist med amerikanska Crane



Almedalen 2017

• UU presenterar ett digert program i Almedalen

• Mingel, medverkan i angelägna paneler och seminarier

• Östersjödagarna

• www.uu.se/almedalen

http://www.uu.se/almedalen/program/
http://www.uu.se/almedalen


I medierna
• Brödvalet en klassfråga

• Generna gör att fåglar lär sig sin egen arts sång

• Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa 
attityder

• Tedrickande kan leda till epigenetiska förändringar hos kvinnor

• Matrester från 230 miljoner år gammalt bajs i 3D

• Bättre och billigare vård möjlig med torra blodprover

• Varför har den gustavianska stilen blivit så framträdande i den 
svenska självbilden?

• Ny samarbetsplattform skall främja vidareutveckling av viktiga 
antibiotika

• Artikel om mikroplastpartiklar dras tillbaka


