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Ranking

• Shanghai: 60 

• Times Higher Education: 93

• QS: 98

• THE ”Shakespeare Ranking”: 11

• Wikipedia 16

• Europe’s most beautiful universities 7

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



Möte med minister 21 september 

• Budgetproppen

• Framöver

– Styrning

– Internationalisering

– Livslångt lärande

• Relation myndighetschef och styrelse

• Mer ”ordning och reda” frågor på myndighetsdialogen



Budgetproppen

• Fler lärar- och förskolelärarplatser fram till 2021

• 32 mnkr Uppsala universitet 

• UoH anslag till utbildning och forskning

• oförändrat 2017, 

• 500 mnkr 2018, 

• 250 mnkr 2019, 

• 550 mnkr 2020,

• Swepub och Öppen tillgång till forskningsresultat, 
överföring av 6 mnkr från VR till KB

• Strategiska forskningsområden oförändrat 2017-2019



Budgetproppen

• Migration och integration 30 mnkr 2017-20 (VR)

• Jämlikhet 20 mnkr 2018-20 (VR)

• Hum-Sam 60 mnkr 2018-2020 (VR)

• Forskarskolor 10 mnkr 2017 (VR)

• Rymdforskning 40 mnkr 2018-19 (Rymdstyrelsen)



Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning Preliminär 
ersättning per hst

Samordnare

Apotekare 150 000 kr Uppsala universitet

Biomedicinsk analytiker 200 000 kr Göteborgs universitet

Psykologer 195 000 kr Uppsala universitet

Receptarier 150 000 kr

• Stöd under 2017 för respektive uppdrag: 300 tkr. Gäller ej apotekare och 

receptarier där UU redan under 2016 tilldelats 300 tkr.

• Ersättning under 2017 per samordnaruppdrag: 300 tkr

Uppdrag till Uppsala universitet



Lärosätens lokalisering

Beslutet är utformat som en förändring i regleringsbrevet för 

2016, vilket innebär att Högskolan Dalarna ska erbjuda en 

akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning både i 

Falun och Borlänge.

”Dagens beslut är en del av regeringens politik för 

myndighetslokalisering. I arbetet för att Sverige ska hålla ihop 

avser regeringen att verka för att öka spridningen av statliga 

myndigheter över landet, avslutar Helene Hellmark Knutsson.”

35 Rektorer: Regeringen ska inte köra över högskola

http://www.svd.se/rektorer-fel-att-regeringen-kor-over-hogskola



Mål och strategier

… att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens 

gagn och för en bättre värld genom …

• världsledande forskning

• förstklassig utbildning

• samhällsnytta



Styrdokument

Program

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

 Lika villkor

• Kvalitetsarbete

Handlingsplaner

 Hållbar utveckling

 Internationalisering

 Samverkan

• Lika villkor

• Pedagogiskt program

• Kvalitetsarbete



Strategiska prioriteringar
• Kvalitetsarbete

– KoF17

– Ny modell för utbildningsutvärdering - beslut!

– Kompetens och karriär

– Meriteringsanställningar

– Karriärstöd

– Gästprofessorssatsning

– Kompetensförsörjningsprogram

• Internationalisering

– Nätverken (Guild, U4, Coimbra, Matariki, Sanord)

– SACF + MIRAI + Sydafrika

– ”Utlandsetablering” (Hanoi, Nanjing) 



Strategiska prioriteringar

• Infrastruktur

– Nationellt samråd, samråd inom UU, finansieringsmodell

– CERN, ESS, MAX, SciLife, övrig nationell, lokal

– Lokaler – ny utvecklingsplan 

– Systemkostnader, E-media, datalagring

• Synlighet och samverkan 

– Partnerskap (ABB, U:a kommun, NCC)

– Fundraising



KoF17 lägesrapport oktober 

• ≈ 3700 enkätsvar ≈ 56% svarsfrekvens

• 19 paneler, huvudsakligen rekryterade

• Instruktion för självvärdering ute på remiss

• Bibliometriska analys: redovisning pågår

• Institutionernas självvärdering november-februari

• Ordförandebesök 14 februari och 2 mars

• Panelbesök v. 19 och 20



• Overall theme: Sustainability (Subthemes: Sustainabiity/Material Sciences/Ageing

• Same researchers throughout the duration of the project

• Same topics throughout the duration of the project

• Focus on young researchers

• Large scale facilities

• Stearing commettée (LU, UU, UmU, Tokyo Univ, Nagoya & Waseda)

UMEÅ 

UNIVERSITY

LINKÖPING

UNIVERSITY

Present at the Kick-off Oct 1 in Kyoto

• Hiroshima Univ • Tokyo Univ •Tohoku Univ

• Hokkaido Univ • Tokyo Inst Tech • Waseda Univ

• Kyoto Univ • Kyushu Univ • Nagoya Univ

• Osaka Univ • Sophia Univ • (J-PARC), JSPS

MIRAI - Framtid



Fortsatt hög söktryck i Uppsala

• Minus tre procent i landet (-1,5 vid UU)

• Mest sökta universitet (Uppsala 54.000, 

Stockholm 45.000, Umeå 42.000)

• Mest sökta program i Uppsala (jurist, läkare, psykolog, 

ekonom, sjuksköterska)

• Fler sökande till Campus Gotland (+13%)

• Mest sökta Gotlandsutbildningar (ledarskap & kommuni-

kation, juridisk översiktskurs/nät, Projektledning, Grafisk 

design för webb, Hållbar utveckling)



Dekaninternat 5- 6 oktober 2016

• Framtidsspaning -Troed Troedsson

• Former för utseende av rektor och prorektor från 2018-

01-01

• Lokalförsörjningsplan 

• Forskningsinfrastruktur 

• Reflektioner efter Macchiarini – lärdomar och 

erfarenheter 

• Kompetensförsörjningsprocess



Hänt sedan sist
• Senatsinternat på Gotland 21- 22 september

• IVA delegation på Gotland 12 -13 oktober

• Invigning av Plantan, 264 bostäder

• Vinnova på besök

• Martin Holmdal föreläsning av Helene Lööw

• Personalfest UKK

• Uppsalas konstskatter 

i stor utställning på 

Zornmuseet under vintern

• Sirius till fotbollsallsvenskan 
(prorektor väldigt nöjd)



Uppsala Health Summit: 

Ending Childhood Obesity

• Drygt 180 deltagare från 36 nationer

• Konkret uttryck för hur vi bidrar till en bättre värld – alla 

vetenskapsområden behövs och involveras

• Stort medialt intresse – nationellt och internationellt

• Studenter medverkar som rapportörer i work shops och 

som konferensvärdar 

• Tillfälle till omvärldsanalys – intryck, inspiration, utbyte

• WHO:s intresse fortsatt stort



Besök och resor

• Hallym University besökte Uppsala

• Tübingen University besökte Uppsala

• Uppsala besökte Tartu och Tallin

• Ledningsresa till Oslo universitet 6-7 november

• U4 möte i Groningen 11-12 november

• GUILD i Bryssel 21-22 november



UUI: verifiering av tidiga projekt, 

fokus life science

Exploratory Funding

Programme

• Nytt program för kommer-

siell verifiering inom life

science 

• 25 ansökningar varav ca 15 

beviljas

• Stor bredd: 

läkemedelsframtagning, 

material, mjukvara, nya 

forskningsmetoder…

Verifiering för samverkan

• Tredje utlysningen i 

program för initiering av 

samarbeten 

• 36 ansökningar, varav 

10 beviljade (varav life 

science 14/4) 

• Exempel: 

förpackningsmaterial för 

smarta plåster



UUAB: fyra portföljbolag har tagit in 

80 msek från externa investerare

• Disruptive Materials (materialet Upsalite) 30 mnkr från ett 
flertal privata svenska investerare

• Exscale (DNA-analyser i vävnadsprover) 20 mnkr från ett 
bolag i Singapore

• Rolling Optics (säkerhetsetiketter med 3D-funktioner), 20 
mnkr från svenska investerare.

• Sensidose har fått sitt nya läkemedel Flexilev godkänt även 
inom EU och tog i samband med det in ytterligare 10 mnkr 
från nuvarande ägare.

• UU Holding har avyttrat sitt innehav i AroCell (cancer-
diagnostik) med vinst på drygt 7 mnkr. UU Holding var med 
och startade bolaget år 2006.



Forskning i media
• Bra motorik förbättrar inlärningen

• Äta, fly och älska - priset för en färgstark utstrålning

• Ny avhandling om psykologin bakom förnekelse av 

klimatförändringar

• Den genetiska variationen hos 1000 förhistoriska 

individer ska kartläggas

• Uråldrigt fiskfossil kastar nytt ljus över mysteriet med 

mjölktänder

• Skydd till jordbruksberoende samhällen mot 

klimatkatastrofer kan dämpa risken för våldsamma 

konflikter




