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Tisdag 1 juli
Saco Studentråd: Krafttag för arbetsanknytning i den högre utbildningen
Många pratar om att universitetsutbildningen måste bli bättre på att förbereda för arbetslivet men lite
händer. Saco Studentråd presenterar tre konkreta åtgärder för att öka närheten mellan den högre
utbildningen och arbetsmarknaden.
Kl: 08:30 - 09:30
Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21281?redir=%23eidx_1
Tisdag 1 juli
Vetenskap och allmänhet: Hur påverkar media vårt förtroende för forskning?
Seminarium kring en medieanalys med SOM-institutet i Göteborg som undersökt hur rapporteringen
av forskning och oredlighet i forskning har sett ut de senaste 12 åren i relation till de årliga
mätningarna av allmänhetens förtroende för forskare och forskning.
Tid: Kl 15.00–16.30
Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18021?redir=
Onsdag 2 juli
SSSB: Studentbostadskrisen - effekter på tillväxten och kunskapssamhällets utveckling
Det är akut brist på studentbostäder i Stockholm. Vilka politiska initiativ krävs för att få igång
byggandet av studentbostäder? Under SSSB:s seminarium möter du en panel av ansvariga politiker
som berättar vilka politiska initiativ de föreslår för att få igång byggandet av studentbostäder.
Tid Kl 8.00–10.00
Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/20277?redir=%23eidx_0
Onsdag 2 juli
SUHF: Hur mycket frihet tål lärosätena? Hur fria lärosäten tål staten?
Hur fria behöver universitet och högskolor vara? Vad bör staten förvänta sig av sin investering i
lärosätena och hur ska de styras? Forskare och politiker diskuterar lärosätenas roll och behovet av
ökad frihet för landets lärosäten.
Kl 10:20 - 11:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, D-huset
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18963?redir=%23eidx_1

Prorektor Hans Adolfsson
Måndag 30 juni
Stockholm 6000+ : Stockholm bygger 6000 nya studentbostäder – hur möter det behoven?
Stockholm är en expansiv region med stark akademisk ställning. Bostadsbristen riskerar dock att
avskräcka studenter från att söka sig dit. På sikt hotar detta regionens attraktivitet och
konkurrenskraft. Hur utvecklar man bostadsalternativ anpassade efter studenternas behov och
önskemål?
Tid: Kl 9.15–10.00
Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan 9 B
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/17617?redir=

Måndag 30 juni
Notis-projektet: Hur kan Sverige stärkas med ökad arbetslivsanknytning?
Samhället ställer allt högre krav på lärosätenas förmåga att interagera med omvärlden.
Kompetensförsörjning och en bättre matchning på arbetsmarknaden är en gemensam samhällelig
utmaning. NOTIS-projektet, där SU ingår, har visat att lärosätena kan och vill utveckla utbildningen.
Tid: Kl 14-15
Plats: Hästgatan 2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/20329?redir=%23eidx_0
Onsdag 2 juli
Stockholms universitet: Lärare 3.0 – säkrad uppdatering hela yrkeslivet
Den professionella kompetensutvecklingen för lärare fungerar av flera skäl bara delvis.
Återkommande uppdatering är nödvändig i en ständigt föränderlig värld. Stockholms universitet visar
hur detta kan ske med fokus på både lärare, skolor och kommuner.
Tid: 8.30–9.45 (frukostsmörgås från 8.00)
Plats: Wisby Strand Event & Congress, lokal Vall
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21875?redir=%23eidx_1

