
Om forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter

Nr 4/2017 Tipsa en vän | Läs i webbläsare

Hedersdoktorer 2017
Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer. Bland dessa finns den
franske fotbollslegenden Lilian Thuram, den amerikanska författaren Susan Faludi
och Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute. Läs mer»

Fiskar samarbetar av
själviska orsaker
Varför hjälper djur till att uppfostra
varandras avkomma? En ny studie visar
att fiskar kan samarbeta för att minska
risken för att själva bli uppätna av
rovdjur. Läs mer»

Extremsportande
chefer skapar nya ideal
Sportiga toppchefer skapar ett ideal
som påverkar och ställer nya krav på
medarbetarna i den organisation de
leder. Det visar en ny avhandling av
Janet Johansson. Läs mer»

Månadens alumn
”Det sanna” på scenen
Teatern kan hjälpa oss att vässa vår
blick, byta perspektiv, se på tillvaron
med andras ögon. Hannes Meidal,
skådespelare, dramatiker och alumn
från Stockholms universitet berättar om
teaterns roll i en tid präglad av post-
sanning och faktaresistens. Läs mer»

Nyheter

Serien Vems sanning? tar tempen på kunskapsklimatet
Samtalsserien Vems sanning? produceras av Bildningspodden och ingår i
universitetets satsning Faktatillit 2017. Nu finns de två första avsnitten att se på
su.se/vemssanning

Skilsmässobarn kan få lägre
betyg
Barn till skilda eller separerade
föräldrar har generellt lägre betyg än
barn med föräldrar som lever ihop. Det
visar en ny studie i sociologi av Juho
Härkönen. Läs mer»

Fler söker till Stockholms
universitet
Nationellt är det färre som har sökt till
höstens utbildningar. Stockholms
universitet noterar dock en liten ökning
– drygt 700 fler sökte jämfört med
2016. Läs mer»

Satsning på internationella alumner
Att hålla kontakten och vårda relationer med tidigare studenter – alumner – är
viktigt för universitetets långsiktiga utveckling. Nu ska den internationella
alumnverksamheten stärkas. Läs mer»

Guldspaden till alumner för Macchiarinidokumentär
Tre tidigare studenter från Institutionen för mediestudier ingick i SVT Dokument
Inifråns team som vann 2016 års Guldspade för SVT-dokumentären
”Experimenten” om Macchiariniskandalen. Läs mer»

Naturvetenskapliga fakulteten söker 54 doktorander
54 platser inom 20 olika ämnen finns att söka till utbildningen på forskarnivå
vårterminen 2017. Sista ansökningsdag är den 2 maj. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Studenten Christofer tog denna bild på
Drottninggatan där människor lagt
blommor och tänt ljus till minne av
offren för attacken. Den 10 april deltog
universitetet i den nationella tysta
minut som regeringen utlyst för att
hedra offren.

@stockholmuniversity

Faktatillit i Almedalen 2017
Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i
en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga
samtalet. Faktatillit är temat för universitetets tre seminarier i Almedalen 2017.
Läs mer»

Evenemang

9 maj kl 17.30–20.00
SBS nätverkskväll»
Möt Företagsekonomiska institutionens alumner och kontakter från näringsliv och
samhälle. Gröjersalen, hus 3, Kräftriket

9 maj kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik: Civilsamhället – demokratins drivkraft?»
Vilken roll spelar folkrörelser och föreningar, politiska partier, religiösa samfund
och slutna sällskap i den ständiga idékampen om hur morgondagens samhälle ska
utvecklas? Öppen föreläsning med forskaren Marta Reuter. ABF-huset,
Sveavägen 41

11 maj kl 14.30–15.30
Open science ur rektorsperspektiv»
Astrid Söderbergh Widding berättar om öppen vetenskap ur rektors perspektiv. Det
är vårens sista föreläsning i bibliotekets serie inom temat öppen vetenskap.
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

12 maj kl 09.00–16.00
Jubileumsseminarium: Finland – 100-åringen som inte försvann»
Avdelningen för finska uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum och forskning
som belyser aspekter av Finland i dag och i historisk tid. Geovetenskapens hus,
Stockholms universitet

15 maj kl 09.00–16.00
Klimatfestival 2017»
Vad är klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem? Bolincentret för
klimatforskning och Vetenskapens hus arrangerar en festival med aktiviteter,
föreläsningar och medborgarvetenskap. Geovetenskapens hus, Stockholms
universitet

18 maj kl 14.00–17.00
Fascinerande växters dag»
En dag fylld av kunskap med visningar och föredrag av forskare och botanister.
Gamla orangeriet, Bergianska trädgården

19 maj kl 18.00–22.00
Magisterpromotion»
Varje vår och höst promoveras universitetets nyblivna mastrar, magistrar och
andra som tagit ut en examen på avancerad nivå. (Enbart för inbjudna men kan
följas på live på su.se/play) Aula Magna, Stockholms universitet

24 maj kl 18.00–18.45
Ringens betydelse för svenska tonsättare»
Musikvetaren Joakim Tillman talar om vilken betydelse Wagners Ringen hade för
svenska tonsättare vid sekelskiftet 1900. Obs! platsbokning krävs. Guldfoajén,
Kungliga Operan

Fler evenemang»
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