


Konsistoriet 2014-06-16 



Hänt sedan sist  

• Alumnföreläsning med Petra Einarsson, Sandvik  

• Invigning av Navet  

• Sista april  

• Symposium till minne av Nelson Mandela 

• NOR 

• Vårpromotionen - 137 nya doktorer och 29 jubeldoktorer 

har promoverats 

 

 



Hänt sedan sist  

• Innovationssatsning inom hett IT-område leds från 

Uppsala 

• Senaten – utfrågning av representanter från politiska 

partier 

• Besök av Stefan Löfven 

• Lunds universitet i Uppsala 

 

 

 

 



Hänt sedan sist 

• Harriet Wallberg utreder systemet för kvalitetsäkring av 

högre utbildning 

• Lars Haikola utreder högskolans utbildningsutbud  

• Besked om 900 nya platser till lärarprogrammen 

• Kåre Bremer utreder ledningsstrukturen i högskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internationellt 

• Sanord Symposium 2014 vid Karlstads universitet   

• Coimbra-nätverket  

• Besök från Vienna Science and Technology Fund 

• EU Saturn Consortium Meeting  

• Indiska ambassadören på besök  

• Besök av ASEAN-ambassadörer 

• Lokalkontor i Hanoi planeras öppna 1 augusti  

 



Uppsala Health Summit 3-4 juni 

• Healthcare for Healthy Ageing: Sharing 

insights into healthcare solutions  

• Fokus på diskussion och förslag till 

åtgärder 

• Målgrupp: beslutsfattare, opinionsbildare, 

experter och personer med intresse av 

den framtida utvecklingen av hälso- och 

sjukvård 

• 170 deltagare (33/33/33 – 80/20) 

• Nästa års tema: Antibiotics and Antibiotic 

Resistance 



Nya vicerektorer utsedda 

Jörgen Hermansson 

Vetenskapsområdet 

för humaniora och 

samhällsvetenskap   

Stellan Sandler 

Vetenskapsområdet 

för teknik och 

naturvetenskap 

Johan Tysk 

Vetenskapsområdet 

för medicin och 

farmaci 



UKÄ:s årsrapport 2013  

• Forskningsintäkterna fortsatte att öka, men ändå 

minskade antalet nya doktorander kraftigt.   

• Rekordmånga sökande men det blir allt svårare att 

komma in. 

• Utbildningsutbudet blir mer programinriktat. 

• Studiestarten bland ungdomar sker allt tidigare – 61 

procent var 21 år eller yngre. 

• Högskolepersonalen är allt mer välutbildad och färre har 

tidsbegränsade anställningar. 

• Antalet inresande studenter ökade svagt igen. 



UKÄ kvalitetsutvärderingar 

benchmarking 2014-06-11  

Bristande 

kvalitet 

Hög kvalitet Mycket hög 

kvalitet 

Totalt 

Uppsala 

universitet 

21 (13%) 112 (67%) 34 (20%) 167 (100%) 

Lunds 

universitet 

17 (9%) 131 (70%) 40 (21%) 188 (100%) 

Göteborgs 

universitet 

18 (10%) 126 (72%) 30 (17%) 174 (100%) 

Totalt 

(nationellt) 

247 (14%) 1197 (70%) 274 (16%) 1718 (100%) 



International Student Barometer 

Styrkor:   

• Undervisningslokaler, språkstödet i engelska och e-
lärande.  

• Välkomstarrangemangen med tillhörande sociala 
aktiviteter (UU rankas mycket högt här, stora 
förbättringar sedan 2010). 

• Nationerna, internationella kansliet och kårerna samt 
universitets omgivningar och känslan av att vara trygg 
och säker (här rankas UU högst i hela ISB).  

 

Åtgärder (ex): Personal välkomnar vid Arlanda, 
välkomstlokal i Uppsala och busstranport till boende.  

 

 

 



International Student Barometer 

Svagheter:   

• Oklara kriterier vid examination, bristande 

arbetslivsanknytning av utbildningen. 

• Åtkomst till Internet, boendekostnaderna, svårigheter att 

tjäna pengar vid sidan om studierna. 

• Karriärrådgivning, psykolog-/kuratorsstöd. (När det gäller 

stödfunktioner överlag hamnar UU sist av svenska 

lärosäten och i lägsta kvartilen av alla deltagande 

lärosäten. 

Åtgärder (ex): Pågående arbete för att förbättra 

arbetslivsanknytningen, planerat projekt för bättre möjligheter 

till praktikplatser (samarbete med bl.a. Drivhuset). 

 

 

 

 



Nya toppnoteringar i sökstatistiken 

• Antal sökande till höstens kurser och program +5,8% (i 

hela landet + 2,4%). 

• Populäraste sökalternativen vid UU: Juristprogrammet, 

Ekonomie kandidatprogrammet, Läkarprogrammet, 

Psykologprogrammet och Socionomprogrammet. 

• Söktrycket för sommarkurser +5%, antalet antagna -2%. 

 

 



• Förmåga att tåla mjölk skvallrar om Khoe-folkets förflutna 

• Varför låter skånskan som den gör? 

• Simulering i pyttesmå steg ledde fram till efterlängtad 

metod 

• Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka öppnat 

• Förlust av Y-kromosom kan ge män kortare livslängd och 

högre cancerrisk 

• Dinosaurier krympte för att fortsätta utvecklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heta nyheter i media  



Anslag och utmärelser 

• Miljonbidrag från SSF till medicinsk teknikforskning.  

• Emil Heijnesrättsvetenskapliga pris till Magnus Ulväng, 

professor i straffrätt. 

• 2014 Novo Nordisk Excellence Award for Endocrinological 

Research på  5,8 miljoner kronor till sömnforskning. 

• Årets skytteanske pristagare David Collier, professor vid 

University of California, Berkeley.  

 

 

 

 

 

  

 



Anslag och utmärkelser 

• Tre UU-limnologer får stipendier på 85 000 kr från Konung 

Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. 

• Fem Ångströmdoktorander belönas för innovationer. 

• Årets Wallenbergpris till matematikern Fredrik Viklund. 

• Årets pedagogiska pristagare utsedda. 

• Sju UU-professorer (av 33 svenska) på Thomson-

Reuters/Web of Science nya lista över världens mest 

välciterade forskare 2002-2012. 



Anslag och utmärkelser 

• Malin och Lennart Philipsons pris till diabetesforskare 

(anslagssumman är 1 000 000 SEK/år i två år).  

• Tre uppsalaprofessorer får H.M. Konungens medalj. 



• Niklas Zennström instiftar universitetsstipendium för 

spelare i Uppsala Basket. 

 

 

 

 

Donationer 



KAIA 

• Kvalitetsarbete i administration. 

• Beslut om gemensam löneadministration. 

• Övriga områden it, ekonomi och studieadministration 

• Institutionsdialoger. 

• Utvecklingsarbete i samarbete med Göteborgs och 

Lunds universitet. 

 

 



Plantskolan  

• Detaljplan antagen av kommunen. Sista dag för 

överprövning/överklagande 11 juni. 

• Planering av genomförandebeslut om möjligt i 

september. 

• Framtida arbetssätt och bäst utnyttjande av lokaler 

planeras. 

 




