


Mål och strategier
… att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens 
gagn och för en bättre värld genom …

• världsledande forskning
• förstklassig utbildning
• samhällsnytta



Mål och strategier
• Mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog
• Utveckla nya kunskapsområden genom 

gränsöverskridande samarbeten
• Integrerad utbildnings- och forskningsmiljö
• Öppet gentemot det omgivande samhället



Program och handlingsplaner

ü Hållbar utveckling
ü Internationalisering
ü Samverkan
• Lika villkor
• Kvalitetsarbete



Inspelet: Tio rekommendationer (1)

• Öka handlingsfriheten för stärkt internationalisering, 
nyttiggörande och konkurrensförmåga 

• Öka andelen basanslag för forskning och stärk 
utbildningsfinansieringen

• Säkra finansieringen för forskningsinfrastruktur och 
permanenta nationellt samråd

• Stärk internationaliseringen av svensk högre utbildning
• Skapa nationell plan för digital informationsförsörjning



Inspelet: Tio rekommendationer (2)

• Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika 
karriärvägar

• Inför Avtal om Lärares Forskning – ett ”ALF-avtal” för 
skolan

• Tydliggör och stärk lärosätenas kvalitetsansvar inom 
forskning, utbildning och samverkan

• Ge förutsättningar för stärkt samverkan mellan 
universitet och samhälle för innovativa lösningar på 
samhällets utmaningar

• Konsolidera och vidareutveckla strategiska 
forskningsområden (SFO:er) och SciLifeLab



På gång nationellt
TN4/6

• Ledningsutredningen – Kåre Bremer
• Oredlighet / forskningsfusk – Margaretha Fahlgren
• Tillträdesutredning – Jörgen Tholin
• Forskningsproposition slutet av oktober
• Internationalisering därefter
• Villkor och karriärvägar för unga forskare – Ann Fust
• Hållbara Gotland - Peter Larsson



Remiss Ann Fust utredning (1)
Uppsala universitet tillstyrker

• Utfasning av utbildningsbidraget
• Översyn och uppföljning av stipendiefinansierade doktoranders villkor
• Förslagen om Kammarkollegiets försäkring för doktorander
• Inrättandet av en tidsbegränsad anställning (4-6 år) som biträdande lektor 
• Nedkortning av sökfönstret till högst 5 år.
• Fördjupad diskussion om en karriärväg för annan forskande och undervisande 

personal initieras.
• Modell för årlig statistisk uppföljning av visstidsanställningar/ tidsbegränsade 

anställningar och uppsägningar tas fram.



Remiss Ann Fust utredning (2)
Uppsala universitet avstyrker

• Att doktorander med stipendier ska anställas senast när det återstår tre års 
forskarstudier.

• Att kategorin stipendiedoktorander avvecklas.
• Att regeringen sätter upp ett nationellt mål om en 50-procentig ökning av 

meriteringsanställningar under 2017-2022
• Att en biträdande lektors  befordran regleras som en rättighet – bör avgöras 

av lärosätena 
• Att mobilitet ska utgöra en merit vid alla anställningar som ”forskare, lärare 

och i synnerhet biträdande lektor.



Remiss Ann Fust utredning (3)

Uppsala universitet önskar att betänkandets rekommendationer kompletteras 
med

• Tydliggörande av definitionen av det femåriga sökfönstret.
• Inrättande avförenade befattningar på biträdande lektorsnivå för att etablera 

en karriärväg för unga kliniska forskare.
• Tydliggörande av vad för slags åtgärder som ska vidtas om den årliga 

uppföljningen av jämställdheten bland nya biträdande lektorer visar på ett 
oönskat utfall.



Kvalitet

• Oredlighet / forskningsfusk –
nya riktlinjer

• Nytt system för systematisk 
utbildningsutvärdering

• Kvalitet och förnyelse 
(KoF17) 



Byggprojekt & ny direktör
• Segerstedthuset
• Carolina Rediviva

ombyggnad av entré 
• Nya Ångström
• Ny byggnadsdirektör 

Peter Elenfalk
• Långsiktig 

lokalförsörjningsplan 
under tas fram i höst



Humanistiska teatern
En arena för gränslös dialog

Visionen är att den 
Humanistiska teatern ska vara 
gränslös arena för bildning 
och nytänkande med det 
humanistiska samtalet som 
utgångspunkt..



The Guild of European
Research-led Universities

• Bologna, Glasgow, Göttingen, Gronningen, Jagellonian, 
Oslo, Tübingen, Uppsala, Warwick (12 … 20)

• Lobbying, Policy Engagement, Innovation, Institutional
Learning

• Office in Brussels
• International non-for profit organization under Belgian

Law
• Launch in November



SACF - Brasilien

• 100 svenskar på plats i Brasilia (sex universitet, finansiärer)
• Seminarier för forskare, universitetsledningar och finansiärer 
• AIMday i Belo Horizonte 

– Svenska och brasilianska forskare och företag samlades kring temat 
Smart Industries (87 forskare, 11 företag, 24 workshops)

– SSF finansierar förstudier, hittills 14 ansökningar från åtta företag (bl.a
har Atlas Copco, Ericsson, Saab)

– Vinnova och Fapemig öppnar gemensam utlysning för samarbetsprojekt 
efter AIMday

– Brasilianskt intresse för att introducera  AIMday i större skala 



Nytt från UUAB
• AroCell säljs (blodprov som avslöjar om en solid cancertumör 

fortsätter att växa efter kirurgi/cytostatika behandling). Hitintills vinst 
på närmare 5 mnkr.

• ImInt, (bildstabilisering av videoinspelningar i mobiltelefoner som 
listades på Aktietorget i december 2015), har slutit ett utvecklings-
avtal med en stor asiatisk tillverkare av mobiltelefoner. Aktiekursen 
har stigit > 650 % på sex månader. UU Holding är fortsatt en av de 
fyra största ägarna.

• AirWaterGreen (energisnåla avfuktare) har tagit in kapital och 
förstärkt organisationen för att möta ett ökat marknadsintresse. 
UUAB sålde 21 % av sitt innehav för 5 ggr investeringskostnaden.

• Chromogenics tillverkningsfabrik i Librobäck, Uppsala, invigdes 25 
maj och produktionen till slutkunder är igång.



Utomeuropeiska studenter
Nya utomeuropeiska studenter som betalat första 
terminsavgiften:

• 2015: 167
• 2016: 280

Dvs. 68% ökning



Mirai – Stint-ansökan beviljad
• Sju svenska universitet
• Fjorton japanska universitet

Avser att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan 
genom bl.a.:

• Gemensam innovationsprocess
• Stärkt infrastrukturutnyttjande
• Ökad kulturförståelse
• Samfinansiering



Möten och utveckling

• Dekaninternat på Gotland
• Prefektmöte
• Ny personaldirektör
• Översyn post doc
• SFS fullmäktige



Högtidligt och festligt
• Hedersmedlem Kung Carl XVI Gustaf 70 år
• Hedersmedlem Anders Wall 85 år
• Promotion i domkyrkan
• NOR och medaljer
• Hyllning till de pensionerade med vårkonsert
• Diplomeringscermoni
• Masteravslutning



Almedalen 2016
• Drygt 30 seminarier
• Deltar även i andra arrangörers seminarier
• Morgonsoffa: måndag till fredag
• Östersjödagarna onsdag - fredag
• Mingel tisdag
• Rektorsmiddag onsdag



Hett i medierna
• Mikroplastpartiklar utgör ett hot mot fisklarver
• Korallrevens död hindrar fiskar från att lära sig känna igen 

farliga rovdjur
• Språket i partiledardebatter gynnar rasismen
• Så klarar sig honungsbin utan hanar
• Tusenbladsfilter kan rena vatten från virus
• Fotbollens matematik i ny bok 
• Är ”miss” samma som fröken eller mamsell?
• ”Godis för själen” är sällan religion
• Sill och strömming en guldgruva för genetiska studier av 

ekologisk anpassning
• Nya rön om näbbens evolution hos Darwinfinkar


