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Almedalen 2017

• Välbesökta evenemang

• UU:s mingel – en succé



Arbetsordningen

• Arbetet med arbetsordningen kräver mer 

tid än planerat – försenad rapport till rektor

• Vill konsistoriet ha information och 

diskussion innan eller parallellt med 

internremiss?

6 okt. 

Slutrapport 

Samråd med 
Ledningsråd

Diskussion och 
synpunkter från 

konsistoriet?
Internremiss

beslut i 
konsistoriet



Program

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

 Lika villkor

• Kvalitetsarbete

• Campus Gotland

 Forskningsstrategier 

• Utbildningsstrategier?

Handlingsplaner

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

 Lika villkor

• Kvalitetsarbete

• Campus Gotland

• Pedagogiskt program

 Jämställdhetsintegrering

Mål och strategier 2014 - ? 



På gång nationellt

TN4/6

 Forskningspropositionen – arbetas vidare med

• Meriteringsanställning – träder ikraft oktober 2017 till april 2018

• Remiss: Brett deltagande i högskoleutbildning

• Remiss: Förslag om möjlighet till mindre styrelser för 

universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara 

ordförande i styrelsen 

• Internationaliseringsutredning – Agneta Bladh

• Styr- och resursutredningen (Strut) – Pam Fredman

• Budgetpropositionen 20 september



Budgetproppen

Anslag till Campus Gotland:

40 miljoner extra till forskning

Utbildningsrelaterade nyheter från regeringen:
• 5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan
• Nu höjer vi studiestödet
• Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna
• Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan
• Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser 

riktade till utrikes födda kvinnor
• Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola



Ledningsrådet – internat

• Forskningsstationen AR

• Bergmangårdarna

• Campus Gotland

• Strategidiskussion 

• Vetenskapsområdenas 

strategier för tre år framåt



Shanghai-rankingen



Ranking – 2017

• Shanghai: 63 (60)

• Times Higher Education: 86 (93)

• QS: 112 (98)

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



THE Sammanfattning

13 indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

• Undervisning - lärandemiljö 30 %

• Forskning - volym, intäkter och rykte 30 %

• Citeringar 30 %

• "Industry income" - innovationer 2,5 %

• Internationalisering - lärare, studenter och forskning 7,5 %

Omfattar 1 000 universitet. Oxford och Cambridge i topp framför 
California Institute of Technology, Stanford, MIT, Harvard och 
Princeton. USA dominerar rankningen med 43 universitet bland de 100 
bästa.



KoF17 Status

• 16 av 19 panelrapporter inne i final form (få problem)

– Områden och institutioner ligger i startgroparna

• Projektets slutrapport till tryck i slutet av oktober

– Bakgrund och projektbeskrivning

– Övergripande analys (enkät, bibliometri)

– Övergripande och områdesvisa slutsatser av 

panelrapporterna (rekrytering, finansiering, ledarskap, 

uppföljning mm)

– Projektledningens rekommendationer för åtgärder och 

uppföljning

– Panelrapporterna



UU Holding

• Halvårsresultat: +1,9 mnkr i moderbolaget och 3,4 mnkr i koncernen 

(följd av försäljning av ImInt-aktier, fortsätter under hösten)

• Introduktion på Stockholm OMX förbereds i ett av portföljbolagen.

• Stort globalt företag har slutit ett utvärderings- och optionsavtal kring 

fem patentansökningar i ett annat portföljbolag värt 7,7 milj dollar om 

optionen utnyttjas.

• Disruptive Materials med nya materialet Upsalite, har fått första stor 

kommersiell order från ett asiatiskt företag.

• Chromogenics energieffektiva fönster installerade i den nya 

sommardelen av Ishotellet i Jukkasjärvi

• Totalt har portföljbolagen hitintills attraherat 359 mnkr i nya 

investeringar under 2017, att jämföra med rekordet 379 mnkr för 

helåret 2016. 



Byggprojekt – statusrapport 

• Humanistiska teatern  –
invigning 11 oktober

• Universitetshuset –
återinvigning 6-7 oktober

• Carolina Rediviva

• Gustavianum

• Segerstedthuset invigt

– Välbesökt öppet hus 6/9

– För allmänheten på 
Kulturnatten

• Ångström

• Lokalförsörjningsplan 

• Campus 2050



South Africa – Sweden University Forum

For UU researchers: chance to strengthen & develop new ties to South Africa, participate in 

research seminars & projects

Goal: Create conditions for a comprehensive & sustainable funding structure for 

collaboration in research, education, innovation & industry

• Running from 2017-2020 : 14 050 000 SEK 

• 27 universities together with embassies, organizations, funding agencies & ministries 

• More than 300 researchers, PhD:s and students in seminars, mobilities & projects

• First major activity: South Africa- Sweden Research & Innovation Week in Pretoria (2018 

April/May)

– 50 Swedish researchers along with university management, funding agencies & ministries 



Hänt sedan sist

• Recentiormottagningar –
Uppsala, Gotland, 
internationella

• Välkomnande av 
stipendiater 

• UD-besök

• Vietnambesök

• Kinesisk delegation

• Kulturnatt 9 september –
Disapriset Carina Burman



4 ERC

• Annica Black-Schaffer, Fysik och astronomi, materialteori: 

New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity

• Adrian Kantian, Fysik och astronomi, materialteori: D-electrons

coupled to dissipation: a novel approach for understanding and 

engineering superconducting materials and devices

• Carina Schlebusch, Organismbiologi, evolution och 

utvecklingsbiologi: The African Neolithic: A genetic perspective

• Maria Tenje, Teknikvetenskaper, mikrosystemteknik:

Sophisticated 3D cell culture scaffolds for Next Generation Barrier-

on-chip In vitro models



I medierna
• Så skildrades transpersoner i äldre svensk skönlitteratur

• Fossila fotspår utmanar etablerade teorier om människans 

ursprung

• “Ny” urtida marin reptil hittad i Tyskland – först i sitt slag

• Ny supersnabb metod att bestämma antibiotikaresistens

• Stöd via internet hjälper föräldrar till cancersjuka barn

• Forskare finner svar i genetiken hos snabbväxande 

kycklingar

• Första DNA-bevisen för kvinnlig vikingakrigare

• 50/50 bäst för skilsmässobarn

• Debatt i UNT : Klåfingriga tilltag 


