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Konst, moln och film på campus
Mellan 20 september och 6 oktober är det dags för nästa konstevenemang på
Accelerator, Stockholms universitets nya mötesplats för konst och forskning. Då
intar konstnärsduon Lundahl & Seitl Frescati med två verk, ”Unknown Cloud on its
way to Stockholm University” och ”An Elegy to the Medium of Film”. Läs mer»

Hej, hallå, goddag
eller tjena?
Hur hälsar vi på varandra i Sverige och
i Finland? Det är mer som förenar än
skiljer sverigesvenska och
finlandssvenska åt, visar en ny
forskningsstudie. Läs mer»

Spela bort din
sociala fobi
Blir du stel av skräck vid tanken på att
tala inför andra eller gå på fest med
många du inte känner? Nu kan du
vända känslorna av obehag med ett spel
i virtual reality. Läs mer»

Månadens alumn
Merja-Liisa Heikkinen vill
få fler att lära sig finska
Finska är inte svårare än andra språk,
det är bara annorlunda. Det menar
Merja-Liisa Heikkinen, som utbildade
sig till ämneslärare i finska som
främmande språk vid Stockholms
universitet. Läs mer»

Nyheter

Män i majoritet ger mer engagerade pappor
Att det är fler män än kvinnor i ett område är kopplat till både färre skilsmässor och
att fler män engagerar sig i sina barn. Det visar ny forskning från Stockholms
universitets demografiska avdelning. Läs mer»

Ny metod i kampen mot
framtida pandemier 
Ett nytt sätt att märka generna hos
virus gör att vi nu vet mer om hur
influensavirus tar sig in i celler.
Metoden ger ledtrådar om epidemier.
Läs mer»

Kebnekaises sydtopp högst
– än så länge
Universitetets årliga mätningar visar att
Kebnekaises sydtopp fortfarande är
högst i Sverige, men inom några år kan
nordtoppen bli landets högsta punkt.
Läs mer»

Se seminarierna
om faktatillit
Under politikerveckan i Almedalen
arrangerade Stockholms universitet tre
seminarier om faktatillit. Samtalen
spelades in och går att ta del av i
efterhand. Läs mer»

Efter 100 år – nu
blommar agaven!
För första gången i Bergianska
trädgårdens historia blommar en agave
i Edvard Andersons växthus. Den fem
meter höga agaven växer i
Medelhavshallen. Läs mer»

Stockholms universitet på plats 74 i Shanghairankningen
Årets placering innebär att Stockholms universitet förbättrar sin position på listan
med de hundra bästa universiteten i världen. Läs mer»

Ny universitetsdirektör i september
I september tillträder Eino Örnfeldt som ny universitetsdirektör och
förvaltningschef vid Stockholms universitet. Han kommer närmast från arbetet
som högskoledirektör vid Försvarshögskolan. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
“All things considered, we decided that
life here offered the best mix of factors
that have been shown to lead to
happiness.”

Foto: Erik, gästredaktör
 

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

5–6 september 
Hur förvaltar vi vår planet? Är
demokrati möjlig?»
Ilona Riipinen är en av forskarna som
medverkar med en öppen föreläsning
när Europeiska forskningsrådet firar tio
år. Aula Magna, Frescati

30 augusti kl 8.30
Baltic Breakfast: Marint fritidsliv
– Hur påverkas havet?»
Seminarium om betydelse, kopplingar
och effekter av utökad turism och båtliv
i kustnära miljö. Klara Eat & Meet,
Scandic Hotel Klara

15 sept kl 9.00–17.00
Molecular Life Science»
Upptäckten av DNA-strukturen 1953
inledde den ”molekylära revolutionen”.
Seminarium med anledning av att Knut
och Alice Wallenbergs stiftelse fyller
100 år. Aula Magna, Frescati

13 sept kl 18.00–19.30
Vetenskap för vetgiriga: Språk gör
skillnad!»
Hur mår språket och hur kan vi ta hand
om det? Föreläsning om varför vi
skriver och talar som vi gör i Sverige.
Rotundan, Stadsbiblioteket,
Sveavägen

26 sept kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik:
Rösträtt och demokrati - vilka
tillhör folket?»
Demokrati betyder folkstyre, men vilka
bör ha rätt att delta i politiska beslut i
en demokrati?
ABF-huset, Sveavägen 41, scen
Hjärtat

21 sept kl 13.30–17.00
Kevin Anderson föreläser till
minne av Gordon Goodman»
En av Storbritanniens mest erkända
klimatforskare i seminarium om hur
omställningen av olika
samhällssektorer kan gå till. Kungl
Vetenskapsakademien, Lilla
Frescativägen 4A

29 sept kl 9.00–16.00
Forskarfredag»
Sista fredagen i september varje år
anordnas Forskarfredag, en
internationell vetenskapsfestival där
ungdomar möter forskare inom olika
ämnen. Fysikum,
Roslagstullsbacken 21

28 sept kl 18.00–18.45
Döda kvinnors opera»
Artonhundratalets opera har lämnat
efter sig ett arv som kräver den
kvinnliga huvudrollsinnehavarens död.
Föreläsning med genusforskaren Tiina
Rosenberg, professor i teatervetenskap.
Kungliga Operan, Guldfoajén

3–5 oktober
Forskardagarna – forskare förklarar världen»
Under tre dagar berättar Stockholms universitets nyblivna doktorer om sin
forskning i korta populärvetenskapliga föreläsningar. Aula Magna, Frescati

17 oktober
Alumndagen 2017»
I oktober är det dags för Alumndagen, en återkommande mötesplats för kontakter
mellan alumner, anställda och studenter vid universitetet. Årets alumndag
innehåller mingel, ett panelsamtal kring konst samt alumnaktiviteter arrangerade
av ett antal institutioner. Aula Magna, Frescati

Fler evenemang»
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