


Välkommen till Uppsala universitet



Dagens program

• Välkommen: lunch och möte med ledningen
• Studenters hälsa och ohälsa
• Batteriforskning och forskningsinfrastruktur
• Uppsala Antibiotic Center och forskarskolan i 

antibiotikaresistens
• Lärarutbildningen
• Freds- och konfliktforskning 
• Uppsala universitets internationaliseringsarbete



Uppsala universitet vill 
att regeringen:

• Ger lärosätena större autonomi 
• Ökar basanslaget och fritt från krav på medfinansiering från statliga 

finansiärer
• Utreder hur den nationella forskningsinfrastrukturen ska prioriteras, 

finansieras och styras på bästa sätt
• Integrerar anslagsmedel för strategiska forskningsområden SFO i 

basanslaget
• Höjer ersättningsnivåerna till NT och vård
• Permanentar kvalitetsförstärkningen för HSJT, undervisning och VFU
• Ger oss mer resurser så att vi kan bidra mer till kompetensförsörjningen 

”utbildning i hela landet”



Humaniora och samhällsvetenskap

• CIRCUS
• Rasism, migration, 

demokrati, det nya 
arbetslivet

• Språk, kultur och 
samhälle

• Fristående kurs en 
förutsättning för livslångt 
lärande och samverkan 
över ämnesgränserna



Medicin och farmaci

• Samverkan med Akademiska 
sjukhuset, regionen och Uppsala 
kommun

• Stark forskning: 
antibiotikaresistens, cancer, 
kardiovaskulära sjukdomar, 
diabetes, läkemedelsutveckling, 
epidemiologi (kohorter), 
genomik, bildbehandling, 
inflammation

• Nya satsningar: WomHer –
psykisk ohälsa, enabler



Teknik och naturvetenskap

• Grundforskningens 
betydelse –
nyfikenhetsdriven 
forskning

• Vinsten av det breda 
universitetet; medicinsk 
teknik, AI, 
antibiotikaresistens

• Nya Ångström



Campus Gotland – Uppsala universitet

• 2 000 studenter 
• Regional samverkan 

– regionalt ansvar
• Socionomer, 

sjuksköterskor och 
lärare

• Stark forskning:
energi, kulturvård, 
hållbar utveckling



Prioriterade utvecklingsområden 

• Kvalitetsutveckling
• Infrastruktur
• Internationalisering
• Karriär och kompetens

• Hållbar utveckling
• Lika villkor
• Samverkan
• God forskningssed



Hållbarhet - ”Lätt att göra rätt”
Utbildning och forskning!
• Rektorsråd Anna Rutgersson
• Program och handlingsplan -> tydligt i nya Mål och Strategier
• UUSI; Mångvetenskapliga forskningsinitiativ för att utnyttja det 

breda universitetet (t ex Klimatledarskap i universitet och 
samhälle).

• Kommunen – samverkan, forskning om hållbar samhällsbyggnad
• Resa : Varför, vem och hur? 
• Resfria möten – bättre infrastruktur
• Akademiska Hus – överenskommelse, hållbarhet i fokus: 12 april

Allt på vetenskaplig grund!



Utvecklingsplan 2050

• Det stadsintegrerade 
universitetet

• Tydlig identitet och 
integrering i staden

• Sammanhängande 
kunskapsmiljö och ökad 
samverkan

• Större närvaro och fler 
platser

• Välbefinnande och 
hållbarhet



Charter and Code

• Riktlinjer för rekrytering av forskare 
• Antogs 2005 
• 950 europeiska universitet är anslutna
• Målet – ”bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och 

hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare – utveckla 
ramvillkor som gör det möjligt att rekrytera och behålla 
framstående forskare i miljöer som främjar resultat och 
produktivitet” 

• Kvalitetsstämpel ”HR Excellence in Research”



Världsledande forskning

• Hög andel forskningsanslag –
ca 50 % externfinansiering

• Ca 5 500 lärare, forskare och 
forskarstuderande

• Ca 700 professorer (30 % 
kvinnor)

• Ca 5 100 publikationer varje år
• Ca 2 300 doktorander (47 % 

kvinnor)
• Antal doktorsexamina: cirka 360 

varje år 



Starka forskningsområden

• Energi och hållbar 
utveckling

• Det digitala samhället
• Människan kulturen och 

samhället
• Liv och hälsa
• Naturen och livets 

utveckling



Förstklassig utbildning

• Ca 43 000 registrerade studenter, 
motsvarande ca 24 500 
helårsstudenter

• Ca 140 program och 1 900 
fristående kurser

• Utbildning med stark 
forskningsanknytning

• Ca 50 internationella 
masterprogram

• Ca 780 fristående kurser på 
engelska



Plan S och UU 

Invändningar mot Plan S:
• Äventyrar forskningens frihet 
• Löser bara delar av 

problemet
• Underskattar kvalitetsfrågan
• Ställer forskarna inför 

målkonflikter
• Tidsplan är onödigt pressad





Infrastruktur

• ESS
• Max IV
• Big Science Sweden
• SciLifeLab
• Databaser (tex Alvin, 

Uppsala Peace and 
Conflict Database)



Internationalisering

• Nätverk: The Guild, U4, 
Coimbra, Matariki, 
SANORD

• Regionala center: Hanoi, 
Nordic Centre Fudan
(Shanghai)

• Internationellt utbyte: avtal 
med mer än 400 universitet 
i hela världen 

• Ca 1 460 inresande 
studenter, ca 1 100 
utresande



Detta är Uppsala universitet

• Vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för 
en bättre värld

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

samarbeten
• Integrerad utbildnings- och forskningsmiljö
• Öppet gentemot det omgivande samhället
• Bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås
• Öppenhet, ansvar och förtroende
• Etiskt förhållningssätt och lika villkor



Uppsala universitets strävan

• Utveckla utbildning och forskning med 
samverkan genom att stärka universitetets:
– ställning i samhället (autonomi, rådighet, 

frihet, integritet) 
– strategiska förnyelseförmåga på alla nivåer 

(kollegialitet, ledarskap, medarbetarskap, 
studentinflytande)



Strategiska forskningsområden 
(SFO:er)

• U-CAN
• STandUP for energy
• eSSENCE
• SciLifeLab – Science for Life Laboratory
• U-CARE
• IRES – Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
• CNDS – Centrum för naturkatastroflära

Dessutom:
• Diabetes
• Epidemiologi
• Stamceller och regenerativ medicin



Omsättning: 7,1 mdr kr

Anställda: Cirka 7 100
Lokaler: Nära 400 000 kvadratmeter

3 vetenskapsområden

9 fakulteter

Cirka 43 000 registrerade studenter, varav cirka 24 500 
helårsstudenter



Så möter vi framtiden

• Utvecklingsplan 2050
• Översiktlig plan för 

universitetets fysiska miljö
• Framtidens universitet i 

fokus – vilka frågor behöver 
vi ställa i dag för att fatta 
genomtänkta beslut om 
framtiden?

• Målet är att universitetet 
långsiktigt ska kunna 
erbjuda attraktiva miljöer 
och infrastruktur för 
forskning och utbildning


