
Om forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter

Nr 10/2018 Tipsa en vän | Läs i webbläsare

Resistens mot antibiotika ökar oroväckande
snabbt
En del stammar av vissa arter är redan resistenta mot alla eller de flesta testade
antibiotikatyper. Det gäller bland annat Salmonella och E. coli-bakterier. Forskarna
bakom studien konstaterar att risken är stor för allvarliga hälsokriser. Läs mer»

Finansjättarna kan
avgöra planetens
framtid
Finansinstitut som banker och
pensionsfonder spelar en viktig roll för
att förhindra klimatförändringar. Det
visar en ny studie publicerad i
tidskriften Global Environmenal
Change. Läs mer»

Forskning om
kunskapsresistens får
50 miljoner kronor
En stor tvärvetenskaplig studie kommer
bland annat undersöka vilken påverkan
ideologiska övertygelser har på hur
personer reagerar på evidens samt hur
kunskapsresistens kan motverkas.
Läs mer»

Månadens alumn
Han reser jorden runt med
fraktfartyg i stället för flyg
När Carl Hamnesjö läste geografi vid
Stockholms universitet insåg han hur
illa det stod till med klimatet, och att
hans egen påverkan var relativt stor.
Han började kolla upp hur långt han
kunde komma utan att flyga och det
slutade med en resa jorden runt, helt
utan flyg. Läs mer»

Nyheter

Årets nobelpristagare föreläser
Årets nobelpristagare i kemi, fysik och ekonomi föreläser den åttonde december i
Aula Magna. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Läs mer»

Rektor får förlängt
förordnande
Regeringen har beslutat att förlänga
Astrid Söderbergh Widdings
förordnande som rektor vid Stockholms
universitet i ytterligare tre år, fram till
2021. Astrid Söderbergh Widding är
professor i filmvetenskap och tillträdde
som rektor i februari 2013. Läs mer»

Fler blommor runt
äppelodlingarna kan ge
större skörd
Vill bönder ha större äppelskörd bör de
satsa på att ha fler blommor runt
odlingarna, visar en ny studie.
Ekologiska odlingar kan också ge mer
äpplen än odlingar med kemiska
bekämpningsmedel. Läs mer»

Akademiska friheten i fokus
under högtid i Blå hallen
Den årliga promotions- och
installationshögtiden i Stockholms
stadshus samlade omkring tusen
inbjudna gäster. Många av talen, bland
annat det av rektor Astrid Söderbergh
Widding, kretsade kring att värna den
akademiska friheten och autonomin.
Läs mer»

Forskning om segregering
får stort anslag
Leder segregering till att samhället
glider isär i fråga om attityder,
värderingar och livsstil? Det ska man
undersöka i ett sexårigt
forskningsprogram som nyligen har
beviljats anslag från Riksbankens
jubileumsfond på drygt 40 miljoner
kronor. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
This is a beautiful phenomenon we call
a rainb(l)ow. When the sun rays hit the
whales blow (snot) perfectly.
Scientists are using drones to collect
whale snot to gain information about
the whales DNA, hormones and
bacteria. Super cool stuff! /Elina Krés,
guest editor and marine biology Master
student at Stockholm university.

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

23 nov–09 dec
Jul i växthuset»
En försmak av julens kryddor, frukter
och nötter får du i Edvard Andersons
växthus. Vandra runt bland amaryllisar,
julrosor och hyacinter och känn doften
av glögg- och pepparkakskryddor.
Fikonträd, dadelpalm, risplanta och
andra växter från varmare länder
samsas med nötter, brysselkål och
äpplen.
Bergianska trädgården

27 nov kl 18:00–19:00
För nit och redlighet i rikets
tjänst: Ett hotat ideal?»
Under senare år har politiken drabbats
av ett antal skandaler. Till de mest
uppmärksammande hör IT-skandalen
på Transportstyrelsen och Macchiarini-
affären på Karolinska Institutet. Vad
säger dessa affärer om hur
statsförvaltningen och dess tjänstemän
fungerar i dagens Sverige?
ABF-huset, Sveavägen 41

30 nov kl 09:00–15:00
Träffa oss på Saco-mässan!»
Saco studentmässa är Sveriges största
yrkes- och utbildningsmässa för
personer som ska välja eftergymnasial
utbildning. Stockholms universitet är
på plats med studievägledare och
studenter som presenterar vårt
utbildningsutbud och svarar på
besökarnas frågor.
Stockholmsmässan i Älvsjö

05 dec kl 19:00–21:00
Årets julföreläsning på Fysikum»
Här presenteras vetenskapliga frågor på
ett informativt och underhållande sätt.
Den årliga julföreläsningen med Carl-
Olof Fägerlind, lärarfortbildare och
sångare, och Max Kesselberg, fil doktor
i fysik vid Stockholms universitet är en
av Fysikums roligaste traditioner. Ingen
föranmälan.
AlbaNova, Roslagstullsbacken 21

11 dec kl 18:00–18:45
Från drama till opera»
Samtal om Victor Hugos pjäs "Kungen
roar sig" som ligger till grund för Verdis
opera Rigoletto. Vad hade Hugo och
Verdi gemensamt? Hur såg de på
kvinnoförtryck, makt och utanförskap?
Sylviane Robardey-Eppstein, docent i
fransk litteratur, och Katarina
Aronsson, dramaturg vid operan, i ett
samtal som leds av Hans Färnlöf,
docent i fransk litteratur.
Guldfoajén, Kungliga Operan

12 dec kl 13:00–14:00
Din amerikanska okända
släkting»
Folkrörelsen släktforskning engagerar
idag miljoner människor. Sökandet
skulle vara omöjligt utan arkiv,
institutioner och nätverk. Inte minst
när det gäller ättlingar till svenska
emigranter i USA. Föreläsare är Adam
Hjorthén, postdoc vid Institutionen för
kultur och estetik, Stockholms
universitet.
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Stockholms universitets policy är att
aldrig dela med sig av, eller tillåta
annan aktör att använda,
prenumeranters uppgifter. Som
prenumerant har du i varje nyhetsbrev
möjlighet att avsluta eller ändra din
prenumeration. Vill du avregistrera dig
från detta nyhetsbrev, klicka på länken
längst ner till höger.

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

Redaktör: Hanna Hellzén Cramér
Kontakt: nyhetsbrev@su.se

Do you want the University newsletter
in English? Click here!
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