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Kebnekaises nordtopp högre än Sydtoppen 
Den 5 augusti mätte forskare vid Stockholms universitet Kebnekaises sydtopp som
befanns vara 2096,5 meter över havet, vilket är 0,3 meter lägre än Nordtoppens
2096,8 meter. Läs mer»

Jorden riskerar att röra
sig mot ett tillstånd av
”Hothouse Earth” 
Att hålla den globala uppvärmningen
under 1,5–2 grader kan vara svårare än
vad man tidigare har trott, visar en ny
studie från Stockholms
Resilenscentrum. Läs mer»

Neutriner i isen pekar
ut källa till kosmisk
strålning 
Ett forskarteam från bland annat
Stockholms universitet har identifierat
en trolig källa för var den kosmiska
strålningen som når jorden bildas.
Läs mer»

Månadens alumn
Johanna Palmström – politik
och samhällsfrågor röd tråd
i studierna
Politik och feminism engagerar
Johanna Palmström. Studierna vid
Stockholms universitet inspirerade
henne att arbeta vidare med dessa
frågor. Nu är hon aktuell med en bok
om Gudrun Schyman. Läs mer»

Nyheter

Universitetet på plats 77 i världsrankning
Stockholms universitet hamnar på plats 77 i årets Academic Ranking of World
Universities, populärt kallad Shanghairankningen. Läs mer»

Hitta alla Östersjöns arter i
en app
Har du undrat vilka fiskar som simmar
omkring under båtens skrov? Nu finns
den digitala fälthandboken ”Livet i
havet” som gratis app att ladda ner.
Läs mer»

Lyx skapade normer under
stenåldern 
Redan i stenålderns jägar- och
samlarsamhälle var suget efter
lyxföremål stort. Allt handlade inte om
att överleva och att anpassa sig efter
klimat och miljö. Läs mer»

Anslag från Bill & Melinda
Gates Foundation för att
undersöka blodförgiftning
Mats Nilsson, professor i biokemi, har
fått drygt en miljon kronor från Bill &
Melinda Gates Foundation för att
utveckla en metod för att undersöka
barn som har fått blodförgiftning.
Läs mer»

Ny sida för Stockholms
universitet på Facebook
Stockholms universitet har nu en
integrerad Facebook-sida som ligger på
facebook.com/stockholmuniversity.
Följare av den gamla Facebook-sidan
@stockholmsuniversitet har överförts
till den nya sidan som nu har över 113
000 följare. Läs mer»

Interkulturell kompetens
lyftes under Järvaveckan 
Utländska lärares vidareutbildning
(ULV) och Stockholms universitet bjöd
in till panelsamtal under Järvaveckan i
juni. Frågorna handlade om hur man på
bästa sätt kan tillvarata utländska
lärares kompetens i svensk skola.
Läs mer»

Ny studie om
skatteparadisens
miljöpåverkan
I en ny studie har forskare vid
Stockholms Resilenscentrum studerat
hur illegalt och ohållbart fiske till havs
och skogsavverkning i Amazonas kan
kopplas till skatteparadis.
Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
"Plenary on Migrants, refugees and
public anthropology in beautiful Aula
Magna #easa2018."
16 augusti 2018
Fotograf: Johan Nilsson.
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

2 sept kl 11:00–15:00
Höstfest i Bergianska»
Höstfest för hela familjen där du kan gå
på visningar och smaka på tropiska
grödor i Victoriahuset.
Bergianska trädgården

11 sept kl 18:00–19:30
Dark Matter and Our Universe»
Öppen föreläsning med professorerna
Katherine Freese och Sean Carroll.
Kungasalen, Kungliga
Musikhögskolan

12 sept kl 10:00–12:00
Solen och stjärnan»
Öppen föreläsning med Augustprisade
journalisten och författaren Fatima
Bremmer om boken ”Ett jävla solsken”.
Institutionen för mediestudier,
Karlavägen 104

13 sept kl 17:30–18:30
Alumnsamtal med journalisten
Johanna Palmström»
Johanna Palmström besöker
Samhällsvetenskapliga föreningen för
att berätta om sin nya bok.
Café Bojan, Frescativägen 14B

17 sept kl 13:00–16:00
Barnrättsdagen – om kultur för
barn som rättighet och möjlighet»
Öppna föreläsningar med bland annat
Suzanne Osten till minne av
barnläkaren Janusz Korczak.
Aula Magna, Stockholms
universitet

18 sept kl 18:00–19:30
Kvinnorna bakom deklarationen»
Öppen föreläsning med Rebecca Adami
om kvinnorna bakom FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna.
Stadsbiblioteket, Sveavägen 73

25 sept kl 13:30–17:00
Gordon Goodmans
minnesföreläsning»
Professor Camille Parmesan talar om
“The Spectre of Conservation in a Time
of Rapid Change”.
Kungl. Vetenskapsakademien,
Lilla Frescativägen 4 A

2-3 okt kl 09:00–15:30
Forskardagarna»
Föreläsningar och diskussion om
aktuell forskning.
Aula Magna, Stockholms
universitet

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Stockholms universitets policy är att
aldrig dela med sig av, eller tillåta
annan aktör att använda,
prenumeranters uppgifter. Som
prenumerant har du i varje nyhetsbrev
möjlighet att avsluta eller ändra din
prenumeration. Vill du avregistrera dig
från detta nyhetsbrev, klicka på länken
längst ner.

Universitetets nyhetsbrev utkommer
elva gånger per år och ges ut av
Samverkansavdelningen vid
Stockholms universitet.
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Do you want the University newsletter
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