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Universitetet kartlägger världens havsbottnar
År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag
på 18,5 miljoner dollar och Stockholms universitet blir ett av fyra centrum för
forskningen. Läs mer»

Den riskfyllda resan
till Europa
Varför beslutar sig människor för att
resa genom Sahara och över
Medelhavet mot en osäker framtid i
Europa? Hur vet de hur de ska ta sig
fram? Att samla information om
smugglare, rutter och tillfälliga jobb är
det viktigaste för dem som vågar allt för
hoppet om ett liv i säkerhet.
Läs mer»

Möt våra forskare
i Almedalen
Under politikerveckan i Almedalen
diskuterar Stockholms universitet
samhällsutmaningar utifrån det
aktuella kunskapsklimatet, bland annat
i tre seminarier om faktatillit.
Stressforskningsinstitutet,
Östersjöcentrum och Juridicum
medverkar också med seminarier. Läs
mer»

Månadens alumn
Kriminologen Nina Rung 
sprider huskurage
Varför vågar så få grannar ingripa mot
våld? Hur kan man uppmuntra fler att
agera? Nina Rung, som har läst
kriminologi vid Stockholms universitet,
arbetar förebyggande mot våld i nära
relationer. Läs mer»

Nyheter

Bli en del av Accelerators konstverk
Ta chansen att se konst i Accelerators lokaler, innan de byggs om! Efter sommaren
kommer konstnärsduon Lundahl & Seitl att inta Accelerators lokaler i Manne
Siegbahn-laboratoriet med ”An Elegy to the Medium of Film”. Läs mer»

När kropp och klass
skapade kraftkarlar
Mellan 1920- och 1960-talet kopplades
boxare och tyngdlyftare ihop med sina
arbetaryrken och sitt klassursprung.
Vilka konsekvenser fick idealen? Läs
mer»

Mammor ratas inte när de
söker jobb
Pappor och mammor kallas lika ofta till
en intervju när de söker jobb, både när
det gäller låg- och högkvalificerade
arbeten. Det visar en experimentstudie.
Läs mer»

Överutbildade utlandsfödda
kan få sämre hälsa
Att vara överutbildad och utlandsfödd
kan leda till sämre hälsa. Detta jämfört
med arbetstagare födda i Sverige med
en utbildningsnivå som matchar deras
jobb. Läs mer»

Samarbete för
världsledande mikroskopi
Ett av världens mest avancerade
elektronmikroskop finns snart vid
Stockholms universitet. Med det nya
mikroskopet kan forskarna se var
varenda atom sitter i nanopartiklar.
Läs mer»

”Sommar, sommar, sommar”
Många av årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1 har anknytning till Stockholms
universitet, bland andra juridikstudenten och handbollsspelaren Linnéa Claeson.
Läs mer»

Folkbildande poddar
Det vimlar av folkbildande och fördjupande poddar knutna till forskare vid
Stockholms universitet. Här är ett axplock med lyssnartips inför sommaren. Läs
mer»

Mer mikroplast än förväntat i vattnen runt Stockholm
Förpackningar, tampar, syntetiska kläder och kosmetika. Nivåerna av mikroplast i
vattnen nära Stockholm är lika höga som de som rapporteras nära stadsområden i
Kalifornien, USA, visar en ny studie. Läs mer»

Prisutdelning av Stockholmspriset i kriminologi

Stockholmspriset i kriminologi delades ut till professor Richard E. Tremblay den 20
juni. Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning och är
ett internationellt pris inom kriminologiämnet som instiftats med stöd av
Justitiedepartementet. Prisutdelningen går att se här.

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
När sommaren gör entré blir stillheten
påtaglig på campus.

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

5 juli kl 13.00  
Sommarvandring i Bergianska
trädgården»
En rundvandring i parken där
visningen omfattar flera av trädgårdens
intressanta platser. Bergianska
trädgården, samling Edvard
Andersons växthus

30 juni kl 09.30
Opera and Performance»
Välkommen till ett tvärvetenskapligt
symposium om operaforskning.
Gratis och öppet för alla, men
föranmälan krävs.
Frescativägen 22B-26a,
Stockholms universitet

3 sept kl 11.00–15.00
Höstfest i Bergianska trädgården»
Träffa trädgårdssällskap, gå på visning,
smaka tropiska grödor i Victoriahuset
och ställ frågor till botanister.
Bergianska trädgården

3–6 juli
SU i Almedalen 2017, Faktatillit»
Utgångspunkter för universitetets
seminarier är ämnen som miljökemi,
journalistik, statsvetenskap och
datavetenskap. Almedalen, Visby

16 oktober kl 18.00–22.00
Starta eget-dagen»
Sveriges största inspirationsevenemang för dig som funderat på att driva eget
företag. Aula Magna, Stockholms universitet

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Universitetets nyhetsbrev utkommer
elva gånger per år och ges ut av
Samverkansavdelningen vid
Stockholms universitet.
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