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Forskningsproppen

• Hösten 2020
• Forskning, utbildning och innovation?
• Forskningsinfrastruktur







SASUF
• Den 6-10e maj 2019 ägde den 2a SASUF Research & Innovation 

Week rum i Stellenbosch. 

• Veckan började med 50 satellitevenemang runt om i Sydafrika. Ca 
1,500 personer deltog.

• 450 forskare från Sydafrika och Sverige deltog i ett 
forskningsseminarium vid Stellenbosch Universitet. 

• Seminariet behandlade 6 temaområden baserade på FN:s globala 
hållbarhetsmål.



• Leadership Summit
Deltagande från universitetsledning, forskningsfinansiärer, 
ambassader och ministerier från bägge länder.

• SASUF Joint Declaration
– Gemensam deklaration från de 36 partneruniversiteten
– En uppmaning till regeringar att förstärka samarbetet mellan 

länderna genom forskning och utbildning för att uppnå FN:s 
globala hållbarhetsmål

• SASUF 2020
– Nästa möte i Uppsala den 4-8e maj 2020. 

SASUF forts. 



International Advisory Board
• Uppdrag

– Diskussionspartners/kompetenta ”kritiska vänner” med utifrånblick 

• Ledamöter
– Edward Byrne, rektor, King’s College London
– Kjersti Fløttum, professor, Universitetet i Bergen
– Meric Gertler, rektor, Toronto University 
– Helle Praetorius, professor, Århus universitet
– Tuula Teeri, tidigare rektor, Aaltouniversitetet, nu vd vid 

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA 
– Harlene Hayne, rektor vid Otago University



General Assembly: 
Guild och Coimbra

• European University Alliances hetaste frågan
– 54 ansökningar i pilotomgången
– U4Society : Uppsala, Tartu, Gronningen, Göttingen, Ghent
– 9 svenska universitet medverkar 
– Besked 28 juni - 12 beviljas

– Nästa pilotomgång 24 ?



Bäst med Erasmus!

För samarbeten och utbyten utanför Europa är Uppsala 
universitet för tredje året i rad bäst i Sverige.

I år har vi blivit beviljade det rekordhöga beloppet 1 091 415 euro för 
sammanlagt 228 mobiliteter! Det här betyder att studenter, lärare 
samt administrativ och teknisk personal från 20 lärosäten utanför EU 
kan komma till UU. Det betyder också att studenter, lärare och 
personal från UU kan åka på utbyten med stipendiemedel utanför 
EU.



Antalet betalande studenter 
fortsätter öka

• Antal betalande studenter upp från 544 inför hösten 
2018 till 686 inför hösten 2019 (+ 26 %).

• Av dessa har 529 studenter betalat studieavgiften själva, 
dvs de har inte stipendier av något slag. (+ 41% jämfört 
med hösten 2018).



Kina – just nu

• Utbyte av studenter inom läkarprogrammet, under våren 2019 har 
två läkarstudenter varit 1 månad i Nanjing

• Planering inför vetenskapligt symposium i Uppsala inom 
ämnesområdena kardiologi och neurologi, 21-22 oktober

• I samband med detta symposium hoppas vi kunna signerat ett 
utbytesprogram med South East University kring doktorandutbyte.

• Dekanus på medicinska fakulteten åker till Nanjing, South East
University, 24-26 juni för att delta i ett endags symposium kring 
precisionsmedicin, ska hålla ett vetenskapligt föredrag



Besök av minister
• Vicerektorerna om universitetets 

gemensamma prioriteringar 
• SFO:er
• Anslaget till grundutbildning 
• Hållbar utveckling
• Psykisk ohälsa 
• Battery 2030+ 
• Forskningsinfrastruktur
• Bibliotekets roll
• Antibiotikaresistens
• Doktorandernas situation
• Samarbetet med Uppsala kommun – stärka 

lärarutbildningen
• Freds- och konfliktforskning
• Universitetets internationella arbete 
• SASUF – deklaration om samarbete



Styrelsemöte AFUU

Ledningsbesök i Minneapolis

Utställningen ”Vikings begin”, 
på American Swedish Institute



Donationsprofessur AI 

• Kjell och Märta Beijers 
Stiftelse

• 15 MSEK (3 MSEK x 5 år)

• Inriktning: AI som 
forskningsverktyg”



Almedalsveckan
• Cirka 40 seminarier i UU-regi söndag-torsdag
• Morgonsoffan ersätts av kvällsseminarier söndag-torsdag
• Universitetens roll för en hållbar värld: 

Seminarier i samarbete med SUUN måndag eftermiddag
• Mingel tisdag kväll
• Östersjödagarna onsdag-torsdag 
• Medverkan i seminarier i samarbete med andra arrangörer
• Deltar aktivt i andras evenemang

• Rektorsmiddagen tas över av SUHF



Smått och gott

• Sista April
• Göran Gustavsson prisutdelning
• Ola Larsmo och Jan Eliasson
• NOR och hyllningsmottagning
• Promotion

Lena Fries Gedin – ny hedersdoktor 2019



I media

• Tjejlopp gör skillnad för kvinnor
• Generna påverkar valet att skaffa 

hund
• Ny avhandling om svenska 

samhällets reaktioner på tiggande 
människor

• Antalet döda i organiserat våld det 
lägsta på sju år

• E-journaler bättre för patienter än 
förutspått

• Samband mellan höga PCB-nivåer i 
blodet och för tidig död




