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Luktsinnet kan berätta om risken att dö
Ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att dö, visar en ny studie i
psykologi. Sambandet finns kvar oberoende av ålder, kön, demens, och andra
variabler för hälsa. Läs mer»

Tolv ämnen rankas
inom topp hundra
Tolv ämnen vid universitetet rankas
topp hundra i världen i årets ”QS World
University Rankings”. Läs mer»

Anmälan öppen för
studier hösten 2017 
Anmälan till Stockholms universitets 1
700 kurser och 190 program är öppen
15 mars–18 april. Läs mer»

Månadens alumn
Författaren som också är
psykolog
När Jenny Jägerfeld inte kom in på
journalistprogrammet hoppade hon på
psykologprogrammet – vilket hon nu är
glad för. I dag jobbar hon som psykolog
och författare och 2010 tilldelades hon
Augustpriset. Den 30 mars föreläser
hon på alumnträffen. Läs mer»

Nyheter

Tre ERC Advanced Grant till universitetet
Av sju sökande beviljades tre stycken ERC Advanced Grant. De som får bidrag är
David Strömberg, professor i nationalekonomi, Frank Wilczek, professor i fysik,
och Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Läs mer»

Pris till lovande ung
språkforskare
Julia Uddén är en av två forskare som
får årets L’Oréal-Unesco ‘For Women in
Science’-pris. Hon forskar om
kommunikation med inriktning på
varför vissa människor är bättre på att
kommunicera än andra. Läs mer»

Rekordung professor vid
Stockholms universitet
Ilona Riipinen är nu Stockholms
universitets yngsta professor. Hon är
professor i atmosfärsvetenskap och
studerar bland annat hur moln och
nederbörd bidrar till en renare luft. Läs
mer»

Baltic Sea Future lever vidare
Hör projektledaren Marmar Nekoro berätta om kongressen Baltic Sea Future, som
blir startpunkten för ett nätverk som tillsammans bygger en hållbar framtid för
Östersjön. Läs mer»

Så skapas en idrottstalang
Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga
färdigheter utan också på personlighet och attityd. Det visar Magnus Kilgers
avhandling. Läs mer»

Lila, violett och zombieordet
gredelin
För 500 år sedan användes ordet
”brun” för det vi i dag kallar ”lila”. Och
”röd” användes även för dagens ”rosa”.
I sin avhandling förklarar Susanne
Vejdemo varför och hur fort vi byter ut
ord i svenskan. Läs mer»

Kemikalier hos katter beror
på inomhusmiljön 
En studie har nu slagit fast det man
tidigare misstänkt, nämligen att de
höga halter av bromerande
flamskyddsmedel som har uppmätts
hos katter kommer från dammet i våra
hem. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Månadens mest gillade bild på
universitetets Instagramkonto är tagen
av studenten Darya.

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Faktatillit – en serie evenemang under 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. Det tydliggör universitetet genom olika evenemang under begreppet
Faktatillit. Först ut är samtalsserien Vems sanning? Även Bildningspodden och
universitetets medverkan i Almedalen ansluter till temat. Läs mer»

Evenemang

29 mars kl 18.00–20.00
Vägskäl Brasilien: Mellan hopp och förtvivlan i världens femte största
land» En paneldiskussion om Brasiliens ekonomiska och politiska kris. ABF-
huset, Sveavägen 41

4 april kl 18.00–19.15
Vems sanning? Del 1 – om medielandskapet»
Hur har kunskapsutbytet påverkats av det nya medielandskapet? Har
journalistiken förändrats? Fanns det filterbubblor på 1700-talet?
Stadsbiblioteket

4 april kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik: EU under press»
Hur ska EU kunna hantera alla utmaningar och vilka möjligheter har man att vara
en trovärdig global aktör? Öppen föreläsning med professor Ulrika Mörth och
professor Jan Hallenberg. ABF-huset, Sveavägen 41

6 april kl 18.30–19.30
”Darkening visions in Finnish dystopia”»
Ekologiska kriser, övervakningssamhället, en sviktande arbetsmarknad, förtryck
och våld. Öppen föreläsning med Hanna Samola om teman inom finsk dystopisk
litteratur. Kulturhuset Fanfaren, Farsta

10 april kl 18.00–19.00
Forskare pratar psykologi: Framtidens rekrytering»
Anders Sjöberg som talar om framtidens rekrytering. ABF-huset, Sveavägen 41

11 april kl 18.00–19.15
Vems sanning? Del 2 – om kunskapens status»
Har kunskap blivit mer relativ i vår tid? Och respekten för vetenskapen mindre?
Stadsbiblioteket

25 april kl 18.00–19.15
Vems sanning? Del 3 – om ansvar»
Hur bemöter vi bäst fejknyheter och faktaresistens? Och vilket ansvar har
kunskapsinstitutionerna? Stadsbiblioteket

27 april kl 18.00–19.30
Vänstervågen som ebbade ut»
En föreläsning om hur utvecklingen i Brasilien har förändrat politiken i
Latinamerika. Stockholms universitet, Latinamerikainstitutets bibliotek

Fler evenemang»
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