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Så tar sig kattparasiten till din hjärna
Att en parasit hos katter kan ta sig in i människans hjärna är känt sedan tidigare.
Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för att ta
över våra celler. Läs mer»

Hett intresse för
iskalla mikroskop
Vid SciLifeLab finns instrument som är
bland det hetaste inom biologi just nu –
kryoelektronmikroskop. Nyss fick
tekniken Nobelpris och kunskapen om
cellernas minsta beståndsdelar ökar
raskt. Läs mer»

Kemipristagare 
besökte doktorander
Framtiden är ljus för
kryoelektronmikroskopi! Det var
budskapet när Nobelpristagaren
Richard Henderson talade med
doktorander och forskare vid
universitetet. Läs mer»

Månadens alumn
Idéhistoriker och författare
Små sting av insikter som förändrar ens
sätt att förhålla sig till världen. Så
beskriver idéhistorikern och författaren
Isabelle Ståhl sina år vid universitetet. I
höstas nominerades hennes
debutroman ”Just nu är jag här” till
Augustpriset. Läs mer»

Nyheter

Sju nya Wallenberg Academy Fellows
Stockholms universitet är det lärosäte i Sverige som i år har beviljats flest
Wallenberg Academy Fellows. De sju forskarna är: Stefano Bonetti, Maria
Hermanns, Claudia Mohr, Dan Petersen, Johanna Rickne, Rike Stelkens och Jiayin
Yuan. Läs mer»

Polisens brottsbekämpning
undersöks i ny rapport
Vilken roll spelar etnicitet i samband
med polisens identitetskontroller och
visitering av fotgängare? Vilka
erfarenheter har de drabbade? Det
undersöker Leandro Schclarek
Mulinari, doktorand i kriminologi, i
rapporten ”Slumpvis utvald”. Läs
mer»

Hur fungerar hjälpen
mot spelberoende?
Spelsajter erbjuder sina produkter
dygnet runt. Tillgängligheten gör att
många fastnar i ett spelberoende. Hur
fungerar de verktyg som ska minska
risken för att spela bort för mycket
pengar? Det visar David Forsström,
Psykologiska institutionen, i sin
avhandling. Läs mer»

Vem jobbar och vem
tar hand om barnen?
Hur fördelas föräldraledighet och betalt
arbete hos samkönade och
heterosexuella par som skaffar barn?
Det undersöker Marie Evertsson,
Institutet för social forskning, i ett
projekt som tilldelats ett ERC
Consolidator Grant. Läs mer»

Högutbildade kvinnor har
lägre inkomst än sina män
Allt fler kvinnor skaffar sig
högskoleutbildning. Trots det har de
lägre inkomst än sin partner – som
saknar högskoleutbildning. Det visar en
avhandling av Margarita
Chudnovskaya, forskare i sociologisk
demografi. Läs mer»

Universitetet 81:a i världen inom fysiska vetenskaper
Stockholms universitet placeras på plats 81 i Times Higher Educations
världsrankning inom fysiska vetenskaper (Physical Sciences). Läs mer»

Över 60 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har fattat beslut om bidrag till sex
forskare vid Stockholms universitet: Jan Conrad, David Drew, Helen Frowe,
Matthew Hayes, Gunnar von Heijne och Martin Högbom. Läs mer»

Fördjupat samarbete med
Naturhistoriska riksmuseet
Stockholms universitet och
Naturhistoriska riksmuseet stärker sina
kontakter genom en överenskommelse
som rör allt från forskningssamarbeten
inom olika enheter till utbildning. Läs
mer»

Stora Journalistpriset
till JMK-alumner 
Journalisterna och JMK-alumnerna
Anna Nordbeck, Johannes Hallbom och
Jakob Larsson har tilldelats priset för
Årets avslöjande tillsammans med Dan
Josefsson för dokumentären ”Fallet
Kevin”. Läs mer»

Julkalender hos
Vetenskapens Hus
Du följer väl filmerna i Vetenskapens
Hus julkalender? Här får du veta mer
om solfläckar, binära tal, trafikljus och
kemiska trädgårdar. Vad döljer sig
bakom dagens lucka? Läs mer»

Från Stockholms universitet
till Nobels fredspris 
I december tog SU-alumnen Beatrice
Fihn emot Nobels fredspris i Oslo. Hon
är chef för det internationella nätverket
mot kärnvapen, ICAN, som i år
tilldelades fredspriset. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Gula villan i Frescati, där Humanistiska
föreningen håller till. En av de mest
gillade instagrambilderna i december.

Foto: Anna Niva

 

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Öppna föreläsningar på film
Att förmedla kunskap till allmänheten genom öppna föreläsningar är en viktig del
av Stockholms universitets bildningstradition. Under hösten har vi erbjudit
fördjupning inom ämnen som säkerhetspolitik i Östersjöområdet, Dracula,
civilkurage och vilka effekter klimatförändringarna har på natur och samhälle i
Arktis. Ett urval finns att se på su.se/play»

Evenemang

18 dec kl 17.00–17.45
Ständigt denna Alice!»
Lewis Carrolls superklassiker från 1865 är i ständig förvandling. Var tid har sin
Alice. Men vad säger hon oss idag? Boel Westin, professor i litteraturvetenskap
föreläser. Kungliga Operan, Guldfoajén

12 januari kl 12.30–16.00
Välkomstdagen – en introduktion till livet som student»
Fredagen den 12 januari arrangeras Välkomstdagen i Aula Magna. Programmet
bjuder på viktig information, praktiska tips och inspiration inför livet som student
vid Stockholms universitet. Aula Magna

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Universitetets nyhetsbrev utkommer
elva gånger per år och ges ut av
Samverkansavdelningen vid
Stockholms universitet.
Redaktör: Annika Hallman
Kontakt: nyhetsbrev@su.se

Stockholms universitet – forskning,
utbildning och samverkan i den
internationella frontlinjen. www.su.se
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