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Se Hållbarhetsforum och få tips om
miljömedveten mat
Vad bör vi äta för att minska klimatpåverkan och vad händer när den lättillgängliga
oljan tar slut? Det var ett par ämnen som diskuterades vid Stockholms universitets
hållbarhetsforum den 21 mars då forskare och beslutsfattare möttes i Aula Magna.
Se samtalen om mat och oljeberoende på su.se/play
Läs mer på webben»

Funderar du på att
starta eget företag?
Kom till Starta eget-dagen i Aula Magna
den 11 april och bli inspirerad av några
av landets mest framgångsrika
entreprenörer. Dagen följs av en kurs
på sex tillfällen och båda
arrangemangen är kostnadsfria. Läs
mer»

Forskare poddar om
psykologi
I varje avsnitt knackar docent Stephan
Baraldi på hos en forskare på
Psykologiska institutionen. Håkan
Fischer, professor i biologisk psykologi
(bilden) berättar i ett av inslagen om
den kärleksfulla människan. Läs mer»

Månadens alumn
Systemvetare med siktet
inställt på socialt
entreprenörskap
I höstas fick hon flera tusen personer
att samlas för att uppmärksamma
#Metoo. Carolin Solskär gillar att få
saker att hända och vill gärna bidra till
att göra världen lite bättre. Hon är
vegan och feminist och målet är att i
framtiden driva ett eget företag. Den 11
april medverkar hon på Starta eget-
dagen i Aula Magna. Läs mer»

Nyheter

Anmälan öppen för studier hösten 2018
Nu kan du söka till Stockholms universitets 1 700 kurser och 190 program, som ges
både dagtid och kvällstid. Sista dagen för ansökan är den 16 april. Läs mer»

Sex ämnen rankas inom
topp femtio i världen
När ”QS World University Rankings”
rankar universiteten per ämne för 2018
hamnar sex ämnen vid Stockholms
universitet på listan över topp femtio i
världen. Däribland socialpolitik och
administration, miljövetenskap,
geografi, sociologi, lingvistik och
antropologi. Läs mer»

"Utbilda cybersoldater för
att bekämpa ond artificiell
intelligens"
Självkörande bilar och drönare som
hackas och används i attacker – vi
måste förbereda oss på att ond
artificiell intelligens kan användas mot
vårt öppna samhälle, menar Fredrik
Blix, universitetslektor i cybersäkerhet.
Läs mer»

Kvinnor som söker jobb på
annan ort väljs bort
Kvinnor som söker jobb på annan ort
har mindre chans än män att bli kallade
till arbetsintervju. Det visar en studie
från Sociologiska institutionen och
Institutet för social forskning vid
Stockholms universitet. Läs mer»

Bör klimatforskarna flyga
eller inte?
Går det att forska om klimatet utan att
flyga? För att uppmuntra till en
beteendeförändring har de anställda på
Institutionen för miljövetenskap och
analytisk kemi börjat dokumentera sina
utsläpp av koldioxid. Läs mer»

Varför finns det så många
ensamhushåll i Sverige?
Statistik om hur många som bor
ensamma är inte alltid kopplad till
relationsstatusen singel. Anledningen
är ofta tillfälliga tillstånd av att vara
singel under två faser av livet – tidig
vuxen ålder och sen ålderdom. Det
skriver demografiprofessor Gunnar
Andersson i ett blogginlägg. Läs mer»

Ny bok ger insikt i den
europeiska campingvärlden
I en ny bok undersöker Hege Høyer
Leivestad vid Socialantropologiska
institutionen hur husvagnen och
campingplatsen både passar in i och
utmanar konventionella ideal om hem
och familj, och hur husvagnen väcker
tankar om frihet även om den ofta står
still. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Stockholm. En av de mest gillade
bilderna i februari. Gästredaktör:
Ran Li, Instagram-konto @ranlyyy
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

10 apr kl 17.00
Alumnträff i Malmö»
Är du alumn från Stockholms
universitet och befinner dig i
Malmöområdet den 10 april? Då är du
hjärtligt välkommen på alumnträff för
alumner från nordiska lärosäten.
Restaurang Orkanen, Malmö
universitet

3 apr kl 13.00–14.00
Påsklov: Godis från hela världen»
I Edvard Andersons växthus gömmer
sig spännande växter som man gör
godis av: kakaoplantan, kokospalmen
och sockerpalmen. Visningen passar för
barn mellan sex och tio år.
Edvard Andersons växthus,
Bergianska trädgården

19 apr kl 18.00–18.45
Fedora och franskt 1800-tal »
Passion, lögner och skuld leder Fedora
in i en desperation där hon tar sitt eget
liv. Fedora är baserad på Victorien
Sardous pjäs som skrevs för
skådespelerskan Sarah Bernhardt i
slutet av 1800-talet. Litteraturvetaren
Cecilia Carlander föreläser om 1800-
talets litterära kvinnogestalter och
deras förhållande till varandra och
samtiden.
Guldfoajén, Kungliga Operan

17 apr kl 18.00–19.00
Ideal i det politiska
beslutsfattandet: användbara
eller farliga?»
Vilken roll spelar politiska ideal i
samhället? Är det värt att formulera
ideal om rättvisa, jämlikhet och
demokrati när den politiska
verkligheten främjar kortsiktigt
tänkande och strategiskt handlande?
Statsvetaren Eva Erman föreläser.
ABF, Sveavägen 41

7 maj kl 18.00–18.45
Pusjkin och Tjajkovskij. En dialog
genom tid och rum»
Tjajkovskij föddes 1840, tre år efter
Pusjkins död. Trots det pågick en
ständig dialog mellan de båda
konstnärerna i en annan dimension,
tvärs igenom tid och rum. Ur deras
relation föddes flera odödliga
musikverk, bland annat en av
musikhistoriens mest berömda operor
Eugen Onegin. En öppen föreläsning
med Ludmila Pöppel, docent i ryska.
Guldfoajén, Kungliga Operan

3 maj kl 18.00–19.30
Personerna bakom de mänskliga
rättigheterna»
Hur har FN-förklaringen om de
mänskliga rättigheterna lyckats hålla
kvar rollen som ett av världens
viktigaste dokument? Hans Ingvar
Roth, professor i mänskliga rättigheter,
förklarar varför och sätter samtidigt ljus
på en bortglömd kinesisk diplomat som
var tongivande för deklarationens roll
1948 – såväl som i dag.
Rotundan, Stockholms
stadsbibliotek, Sveavägen

16 maj kl 13.00–14.00
Rent kök»
Som inget annat privat rum speglar
köket tidens samhällsförändringar och
politiska visioner. Glänta på dörren till
ingrodda köksvrår och luxuösa
matlagningsrum. Hur kom idealköket
under 1900-talet att bli ett rent kök
utan spår av fiskrens, sot och öppna
svinmatshinkar? Historikern Karin
Carlsson föreläser.
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

8 maj kl 18.00–19.30
Demokrati, gräsrotsrörelser och
makt»
Allt färre väljer i dag att aktivera sig i
partier och organisationer, men
parallellt har nya former av vardagligt
engagemang vuxit sig starkt. Vad
betyder gräsrotsrörelser som #metoo
inför valet? Statsvetaren Marta Reuter,
sociologen Adrienne Sörbom och barn-
och ungdomsvetaren Daniel Hedlund
medverkar.
Rotundan, Stockholms
stadsbibliotek, Sveavägen

Fler evenemang»
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