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Rektors rapport – 1 juni 2012 
 
Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad som 
arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta med många frågor som 
delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en del information som kan utgöra 
underlag för viktiga strategiska ställningstaganden. 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser)  
 

 
• Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete har 

tilldelats Per Augustsson, ”On microchannel acoustophoresis – experimental 
considerations and life science applications”. Arbetet har utförts vid Institutionen 
för elektrisk mätteknik och industriell elektroteknik. Motivering: Per Augustsson 
har i sitt avhandlingsarbete utvecklat nya tillämpningsområden för 
mikrochipbaserad akustofores inom livsvetenskapliga tillämpningar, särskilt med 
inriktning mot medicinska frågeställningar. Han har ytterst självständigt drivit flera 
projekt och flera av hans arbeten har publicerats i mycket framstående vetenskapliga 
tidskrifter. Hans arbete kommer att ligga till grund för en utveckling av ett brett 
spektrum av medicinska tillämpningar inom transfusionsmedicin (bl.a. blodcancer-
terapi), cancerdiagnostik och stamcellsterapi inom bl.a. Parkinsons sjukdom. Priset 
är på 100000 kr 
 

• Prof Bernt Nilsson, Institutionen för Kemiteknik, har fått studenternas pris för 
utmärkta lärarinsatser inom undervisningen. 
 

• Eva Nilsson, LTH:s kansli, har fått Peter Honeths administrativa pris. 
 

• Arkitektstudenterna Selime Osman och Ilyas Awadh har vunnit en tävling i 
Helsingfors i hård konkurrens: http://bullhorn.cembrit.com/Helsinki_2012-
28250.aspx  
Bullhorn - Cembrit Design Competition attracted nearly one hundred teams of 
architects and designers from around the world. The brief was to improve life 
settings in urban transit areas with Malmi station area in Helsinki as case. The 
Swedish architect duo Selime Osman and Ilyas Awadh took the first prize of EUR 
10,000 with their proposal "Papilio" which in a very poetic way transmorphed fibre-
cement into a swarm of light flying butterflies. The top 15 proposals selected by the 
jury will be on display in selected venues around Europe. 
Soon-to-graduate architect from the University of Lund in Sweden, Selime Osman, 
and architect and designer Ilyas Awadh drew their inspiration from a swarm of 
butterflies. They added a third dimension to fibre-cement boards, and from that 
created a modular system of fibre-cement butterflies. The basic component is a 
three-dimensional fibre-cement triangle. With the organic form and colours of the 

 

 

 

 

 Rektorsrapport SLTH 
2012-06-01 

mailto:anders.axelsson@rektor.lth.se�
http://bullhorn.cembrit.com/Helsinki_2012-28250.aspx�
http://bullhorn.cembrit.com/Helsinki_2012-28250.aspx�


 
 
 2 

components, "Papilio" brings natural and lively shapes into the rough station 
environment. The jury recognises that the component has very diverse potential for 
development and applications – both in the Malmi station and in many other 
locations. 
 

• Magnus Borgström, Fasta tillståndets fysik, LTH, har fått ett stipendium på 
100 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för 
vetenskap, teknik och miljö för "Metoder att med billigare och mer effektiva nya 
material i form av nanotrådar omvandla solljus till elektricitet." Stipendiet delas ut 
av Hans Majestät Konungen vid en mottagning på Kungl. Slottet den 21 maj. 
 

• Kimberly Dick Thelander, Fasta tillståndets fysik, LTH, har tilldelats The 
Harold M. Manasevit Young Investigator Award för “Innovative advances in 
MOVPE growth and characterization of III-V nanostructure materials.”  
 

• Lund Fysicums laserlabb fyller tjugo år. 
 Labbet, det enda i sitt slag i Skandinavien, fick nyligen en miljondonation för att 
bygga ut. - Ett stort lyft för oss, vi har byggt ut två labb och uppgraderat 
utrustningen, säger Anne L Huillier, professor i atomfysik. Lunds tekniska högskola

• Best Automation Paper Award  tilldelades en forskargrupp på Tegkerteknik 17 
maj på robotikkonferensen 2012 IEEE International Conference on Robotics and 
Automation (ICRA2012), Saint Paul, MN. Artikeln som belönades var: 
A. Stolt, M. Linderoth, A. Robertsson, R. Johansson, Force Controlled Robotic 
Assembly without a Force Sensor, 2012 IEEE International Conference on Robotics 
and Automation (ICRA2012), Saint Paul, MN, May 14-18, 2012, pp.1538-1543 
 

 
satsar sex miljoner kronor och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar tio 
miljoner kronor till den 150 kvadratmeter stora utbyggnaden. 
 

• Apple har lämnat in en patentansökan i USA för avancerad 
ansiktsigenkänning. Tekniken är svenskutvecklad vid LTH. 
Namnen i patentansökan, Jan Erik Solhem och Fredrik Kahl, avslöjar att det 
handlar om tekniken som fanns i Malmöföretaget Polar Rose, som Apple köpte 
2010. Tekniken togs ursprungligen fram vid Matematikcentrum vid LTH

 
 

 och i 
Sverige lämnades en patentansökan in redan 2004. 
Den amerikanska patentansökan som nu offentliggjorts lämnades in i november 
förra året. Samtidigt registrerades patentet i Sverige på Apple, visar Patent- och 
Registreringsverkets register. 
Tekniken ska utifrån vanliga tvådimensionella bilder, kunna skapa 3d-bilder som 
sedan analyseras. Enligt patentansökan tänker sig Apple att tekniken kan användas 
för att identifiera personer i vitt skilda syften, som id-kort, datorinloggningar, 
gränskontroll och videoövervakning. Den kan användas i medicinskt syfte för att 
identifiera organ, eller i övervakningskameror för att identifiera efterlysta eller 
försvunna personer. 
 

2. Besök och möten 
 

• Möte angående Drug Delivery Institute vid Medicon Valley 
• Möte med Sustainable Business Hub angående Cleantech 
• Möte Bruel&Kjaer angående planering av donation till akustiklab 
• Professorsinstallation 
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• Styrelsemöte Mobile Heights 
• Besök från Hongkongs polytekniska universitet 
• Studiecirkel med prefekterna med Thomas Severin som ledare: Turnaround 

leadership for higher education. 
• Möte med ”Det medicinska Malmö” 
• Möten med arbetsgrupp för förnyad fördelningsmodell av fakultetsmedel 
• Arrangerade lunch för Percy Barnevik 
• Styrelsemöte Lundamark AB 
• Möte med Region Skånes miljöstrateger angående havs- och kustfrågor 
• Styrelsemöte IMIT 
• Dean´s conference i Birmingham 
• Deltagande i begravning av universitetslektor Lasse Stenberg 
• Möte angående kompetenscentrum för kollektivtrafikforskning 
• Styrelsemöte och årsstämma Skånes Livsmedelsakademi 
• Möte angående Valhall Science Park Ängelholm 
• Styrgrupp för LU:s etablering i Medicon Village 
• Möte angående EIT-KIC FoodBEST 
• Möte med Lernia angående samarbete med Lunds tekniska gymnasium 
• Möte angående Engineering Education 
• Ägarmöte Lundamark AB 
• Invigning av Vibrations- och akustik labb kopplat till Future Energfy Initiative 

domerat av Bruel&Kjaer 
• Margot Wallström besöker LTH 
• Möte med Teknikföretagen angående Teknikcollege 
• Möte Valhall Science Village 
• Deltagande i informationsmöte av VINNOVA 
• Information om FoodBEST 
• Möte med LTH:s näringslivsråd 
• Besök Scanias demoanläggning i Södertälje i samband med FFI-möte 
• Styrelsemöte Ideon Agro Food 
• Möte med Medicon Valley och Per Eriksson angående Drug Delivery Institute 
• Möte med Nano Connect 
• Möte angående organisationen av forskningsinstitut 
• Deltagande i U21-seminarium 
• Möte med NORDTEKs AU i Trondheim 
• Möte med MVA 
• Möte med ledningen för Maxlab 
• Examenshögtid 
• Middag för hedersdoktorer 
• Promotion 
• Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson) 
 

 
3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 

• Följande professorer installerades 16 mars 
Mats Gustafsson, teoretisk elektroteknik 
Görel Hedin, programvaruteknik 
Martin Höst, programvarusystem 
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Annika Olsson, förpackningslogistik 
Johan Revstedt, mekanik 
Daniel Sjöberg, teoretisk elektroteknik 

• Ny professor: 
Cristian Sminsciescu ska, tillämpad matematik m inriktning mot datorseende 

• Årets professorsinstallationer äger rum den 16 mars och den 19 oktober kl 16.00. 
Årets doktorspromotion äger rum den 25 maj, kl 12.00. 

• Nya ETP (Engineering Teaching Practioner)  utsedda 
Catarina Sternudd 
Henrik Nilsson 
Alexandros Sopasakis 
Anders Ahlberg 

• Forskarstuderande skall ha anställningar 
Enligt ett pressmeddelande från regeringen 22 april kommer omfattningen av 
utbildningsbidrag att minska och att man skall sträva mot doktorandanställningar. 
LTH har varit föregångare när det gäller doktorandinställningar vilket infördes för 
cirka tio år sedan. 
 

• En ny modell för fördelning av fakultetsmedel har tagits fram. Beredning ahar skett i 
en arbetsgrupp som tillsatts av prefektrådet. Resultaten har diskuterats i prefektrådet 
vid ett flertal tillfällen samt presenterats i nämnderna. 
 
 

4. Infrastruktur 
 

• Ärenden behandlade vid infrastrukturberedningen 
V-huset – programplan är klar. Brukargrupp och husprefekt har medverkat vid 
bakgrundsdiskussionerna. 
E-huset: Etapp 2 drivs som ett underhållsprojekt av Akademiska hus. Ett förslag för 
kostnader för inredning tas fram. 
Verkstadsfrågan: Den akademiska verkstaden läggs mer. Husprefekterna skall 
sammanställa verkstadskapacitet i respektive hus. 
Utvärdering av studiemiljöprojekt planeras. 
Förhyrning av KFSigma som reserv och resurs i samband med Matteannexets 
ombyggnad. 
 

• Ett nytt center för luft- och flygverksamhet startas på Ljungbyheds flygplats. 
(TFHS) 
 I år satsas en miljon kronor i projektet som är ett samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer. Men framtiden är beroende av nya investerare. Sedan ett par år har 
Peab, Lunds universitet, Klippans kommun och Region Skåne haft ett samarbete 
kring lufttrafik. Nu ska de tillsammans etablera Ljungbyhed Air, ett center för luft- 
och flygverksamhet på Ljungbyheds flygplats. 
Aktörerna satsar tillsammans en miljon kronor i centret som beskrivs som en 
gränsöverskridande samarbetsarena för näringsliv, akademi och offentliga 
verksamheter med intresse av att utveckla verksamheter inom luft- och 
flygverksamhet. 

• Lunds nations plan att bygga 125 nya studentbostäder är ett steg närmare att bli 
verklighet. I onsdags godkände en bred majoritet i kommunstyrelsen förslaget till 
ändrad detaljplan för landsarkivet vid Arkivgatan. 
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5. Grundutbildning 
 

• Sökande till LTH (citerat ur ett pressmeddelande) 
Fortsatt ökning av sökanden till LTH. I en rad av år har Lunds Tekniska högskola 
ökat antalet sökande till tekniska utbildningar. Så även i år då 
civilingenjörsutbildningarna ökar antalet förstahandsansökningar med 14 procent 
och högskoleingenjörsutbildningarna med tio procent. 
Alla utbildningarna vid LTH söks i år av 4.047 personer mot 3.549 i fjor, vilket är 
rekord (siffrorna avser endast förstahandssökande). Siffrorna kommer från Verket 
för högskolestudier och är ännu preliminära. 
– Det är väldigt kul att Datateknikprogrammet blivit det efter Industriell ekonomi 
mest eftersökta utbildningen (216 förstahandssökande). Utbildningarna i IT har 
återhämtat sig mycket från nedgången efter IT-kraschen för tio-tolv år sedan, säger 
Per Warfvinge, vicerektor med ansvar för bl a grundutbildningen. Det syns även på 
att Datateknik är näst populärast av högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg 
och att civilingenjörsprogrammet Infokom ökar mer än genomsnittet. 
– Det ser ut att vara en positiv trend i hela landet, det är väldigt trevligt att 
ungdomen är beredd att satsa på teknikutbildning, säger Per Warfvinge. 
– Förra årets budgetproposition innebar en liten ökning av teknikplatserna. 
Regeringen måste så fort som möjligt, innan vi börjar arbeta med antagningen, ge 
besked om det blir fler utbildningsplatser, fortsätter han. Det måste vara ett effektivt 
sätt att minska ungdomsarbetslösheten. 
 
Preliminär förändring av antalet förstahandssökande till höstterminen 2012 vid LTH: 
Arkitektur: 18 % 
Brandingenjör: 10 % 
Industridesign (kandidat): 33 % 
 
Civilingenjörsutbildningar: 
Teknisk fysik: 22 % 
Teknisk matematik: -22 % 
Elektroteknik: 20 % 
Datateknik: 12 % 
Infokom: 44 % 
Teknisk nanovetenskap: 5 % 
Maskinteknik: 6 % 
Maskinteknik, teknisk design: 17 % 
Väg och vattenbyggnad: 22 % 
Lantmäteri: 42 % 
Kemiteknik: 8 % 
Bioteknik: 8 % 
Medicin och teknik: -9 % 
Industriell ekonomi: 14 % 
Ekosystemteknik: 1 % 
 
Högskoleingenjörsutbildningar 
Datateknik: 51 % 
Elektroteknik med automation: 4 % 
Byggteknik med arkitektur: -5 % 
Byggteknik, järnväg: 21 % 
Byggteknik, väg och trafik: 4 % 
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, YTH: 6 % 
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Tekniskt basår: 22 % 
(Den totala ökningen för utbildningar i hela landet är 15,5 procent.) 
 

• Sextio procent av svenska gymnasieelever i avgångsklasserna planerar att läsa 
vidare på högskolan. Det populäraste ämnet bland killarna är teknik, medan 
tjejerna har vård och omsorg som sitt populäraste ämne, enligt ny statistik från 
SCB. Teknik må vara populärast hos killarna, men så enormt intresse handlar det 
ändå inte om. 17 procent har teknik som sitt planerade förstahandsval, och tio 
procent vill läsa datateknik. Och trots alla kampanjer för att locka fler tjejer till 
ingenjörsutbildningarna är det bara tre procent av de kvinnliga gymnasisterna som 
vill välja teknik och en procent som vill läsa datateknik. Bland tjejerna är istället 
vård det populäraste ämnet med tolv procent intresserade, konstaterar SCB i 
rapporten. De gymnasister som går ut från det naturvetenskapliga programmet och 
från teknikprogrammet planerar i högre grad än gymnasister på andra program att 
söka till en högskoleutbildning som leder till ett visst yrke, i stället för att söka 
fristående kurser. De gymnasister som har uppgett att de inte vill läsa vidare alls, vill 
i första hand arbeta i stället. Över hälften av dem som inte vill läsa vidare uppger att 
de är skoltrötta. Förutom teknik och vård är ekonomi och samhällsvetenskap 
populära ämnen. Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet och 
KTH är populärast bland högskolorna.  
(Ur  SCB:s rapport Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12) 
 

• Sverige importerar allt fler ingenjörer 
Det blir alltmer populärt bland svenska företag att erbjuda utländska ingenjörer 
arbete. Antalet arbetstillstånd för ingenjörer och tekniker från länder utanför EU har 
ökat med 153 procent under årets tre första månader, visar ny statistik från 
Migrationsverket. 
 

• Kvalet till Teknik-SM avgjort 
153 lag ställde upp och tävlade i kvaltävlingen till årets upplaga av Teknik-SM. Lag 
från Skövde, Uppsala, Linköping, Lund, KTH, Chalmers, Umeå och 
fjolårsvinnaren Luleå tog sig vidare till semifinalen. 
 

• ”Tekniksprånget” - Nytt initiativ från regeringen för fler ingenjörer 
http://www.regeringen.se/sb/d/15620/a/190911 
Regeringen satsar max 100 milj på att ordna fler praktikplatser i industrin för 
gymnasister från naturvetenskaplig och teknisk inriktning på gymnasiet. Praktiken 
för en ”Junior Trainee) varar i 4 månader och betalas av företagen med cirka 13500 
kr per månad. Följande företag har redan anmält sitt intresse: Ercsson, SCA, IBM, 
NCC, SSAB, Vattenfall, Ramirent, Sandvik och Volvokoncernen. Det är alltför få 
av dem som gått ut N som söker sig till ingenjörsutbildningar. Projektet rattas av 
IVA. I höst skall man få fram 1000 praktikplatser och dessa skall öka till 5000 
praktikplatser inom de närmaste åren. 
I de skolreformer som är på gång är matematik det enda ämnet som får utökat 
utrymme.  
Tidigare satsningar: Teknikdelegationen, Meritpoäng till högskolan  
 

• SYSAV-stipendier till examensarbetare 
Tre examensarbeten framlagda vid Lunds Universitet tilldelades idag Sysavstipendier 
på vardera 20 000 kronor. Stipendierna delades ut i samband med Sysavdagen. 
Samtliga uppsatser som prisas är examensarbeten på masternivå framlagda under 
2011.  
Vinnarna: 
Interventions for successful recycling of nutrients and energy from food waste, 

http://www.regeringen.se/sb/d/15620/a/190911�
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Författare: Caroline Steinwig; Handledare: Thomas Lindhqvist, Avdelning: IIIEE, 
LU . 
Byggavfallshantering i praktiken, Författare: Ingrid Freese, Handledare: Stefan 
Olander, Avdelning: Institutionen för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola  
Utvärdering av förbehandlingsprocessen på biogasanläggningen vid Kungsängens 
gård i Uppsala, Författare: Linn Malmquist, Handledare: Anna Bernstad, 
Avdelning: Vatten- och Avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds 
Universitet 
 

• Teknikåttan 
Kungsgårdsskolans klass 8:3B, från Ängelholm vann Teknikåttans Skånefinal på 
LTH och blev 7.500 kronor rikare den 19 april. 
Klassen vann först mot Nyvångsskolan från Dalby i en semifinal och mötte i finalen 
Hyllinge skola 8B, som de drog ifrån allt mer efterhand. Ändå var utgången oviss i 
det sista poängtunga momentet, som handlade om att bygga lego efter en modell 
som beskrevs av lagkamrater genom en egenkonstruerad kod. Båda klasserna klarade 
detta perfekt. Därmed blev Ängelholmklassen 7.500 kronor rikare, pengar donerade 
av Perstorp AB 
 

• Var fjärde högskolestuderande studerar på distans. 
 Något äldre, fler kvinnor samt fler som arbetar under tiden och därmed slipper ta 
studielån. 2/3 av studenterna på Högskolan  på Gotland studerar på distans. 

• Mattetävling lockar skånska ungdomar 
Närmare 130 skånska gymnasieungdomar deltog. Tävlingen arrangeras av 
Matematikcentrum vid Lunds universitet. 
För sjätte året i rad anordnar Matematikcentrum vid Lunds universitet 
gymnasietävlingen Matematikπlen (uttalas Matematikpilen). Matematikπlen äger 
normalt sett rum i samband med den internationella pi-dagen den 14 mars, men i år 
är tävlingen förlagd till den 14 april istället. Intresset är stort, 43 lag à tre personer är 
anmälda. 

• Information från VHS: Mest eftersökta utbildningar 
Universitet och högskolor: 
10 mest sökta utbildningar – totalt antal sökande 2011: 
1. Stockholms universitet, Juristprogrammet. Sökande: 6 096 
2. Uppsala universitet, Juristprogrammet. Sökande: 5 475 
3. Karolinska institutet, Läkarprogrammet. Sökande: 5 294 
4. Lunds universitet, Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) 
Sökande:5 138 
5. Uppsala universitet, Läkarprogrammet. Sökande: 4 933 
6. Göteborgs universitet, Juristprogrammet. Sökande: 4 914 
7. Göteborgs universitet, Läkarprogrammet. Sökande: 4 732 
8. Göteborgs universitet, Psykologprogrammet. Sökande 4 676 
9. Stockholms universitet, Socionomprogrammet. Sökande: 4 509 
10. Linköpings universitet Läkare. Sökande: 4 375 

• Samarbetsavtal Lantmäteri 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan de fyra högskolor som har utbildning inom 
områdena tekniskt lantmäteri, fastighetsrätt och fastighetsekonomi, Högskolan i 
Gävle (HiG), Högskolan Väst (HV), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och 
Lunds Tekniska Högskola (LTH). Tanken är att stödja varandra i både 
grundutbildning och forskning inom nämnda områden, och att därigenom också 
skapa en plattform för utveckling av ämnesområdena. 
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• Lunds Universitet kommer att lansera en helt ny karriärportal för våra 
studenter och nyutexaminerade. MyCareer.lu.se 
Portalen har redan i tysthet gått live, men företaget Graduateland som står bakom 
portalen och är vår nya samverkanspartner kommer att marknadsföra den under 
nästa vecka. De kommer till LTH och studiecentrum den 8 maj mellan 9-14. 
http://mycareer.lth.se 

• Övertiden motsvarar 5100 ingenjörsjobb 
Under 2011 arbetade Sveriges Ingenjörers medlemmar nära 10 miljoner timmar 
övertid, motsvarande 5100 heltidstjänster, visar ny statistik. Nästan sju av tio 
medlemmar arbetar övertid, samtidigt som allt fler förhandlar bort rätten till 
övertidsersättning 

• Den rekommenderade ingångslönen för civilingenjörer 2012 är 29 600 kronor 
i månaden. Men bara en tredjedel av de nyutexaminerade kommer i normala fall 
upp i den rekommenderade ingångslönen på sitt första jobb – och särskilt svårt är 
det för tjejer. 
Så vad ska man egentligen begära då, när det första jobbet dyker upp? Sveriges 
Ingenjörers rekommenderade ingångslön för civilingenjörer 2012 är minst 29 600 
kronor i månaden. För högskoleingenjörer minst 28 100 kronor. Men samtidigt var 
det bara 31 procent av civilingenjörerna och 36 procent av högskoleingenjörerna 
som kom upp i den rekommenderade ingångslönen förra året. 

• Av ingenjörsstudenter tar kvinnor oftare examen (ur Ny Teknik) 
Det är färre kvinnor än män som studerar till civilingenjör men de tar i större 
utsträckning examen. Skillnaden mellan kvinnor och män som avslutar sin 
utbildning blir dessutom större enligt SCB. 
59 procent av kvinnor på civilingenjörsutbildningar som började 2002/2003 tog 
examen 2009/2010. Av männen var det däremot bara 49 procent som avslutade 
studierna. På fem år har skillnaden mellan män och kvinnor stigit från 4 till 10 
procentenheter enligt SCB. 
Av de utexaminerade civilingenjörerna 2009/2010 var det däremot bara 26 procent 
som var kvinnor. I antal blir det 1716 kvinnor och 4988 män. 

• Percy Barnevik 
Percy Barnevik bjöds in till LTH av studenterna vid Industriell ekonomi. Han gav 
två föreläsningar med 700 studenter vid respektive föreställning. Han presenterade 
sin bok som han också signerade och skänkte till alla studenter som deltog i 
föreläsningarna. LTH hade förmånen att få bjuda Percy Barnevik på lunch på 
Biskopshuset. 

• HSV-utvärdering 
En arbetsgrupp är tillsatt som tar fram underlag inför HSV-utvärderingen av våra 
utbildningsprogram 2012/2013.  
 
 

6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ 

• Forskarparken Valhall Science Village kan bli verklighet redan efter sommaren. 
 Finansieringen är så gott som löst. Politikerna i Ängelholm har anslagit 400000 
kronor per år till projektet under en treårsperiod. Det finns en ambition att knyta 
byggforskning från LTH och företag hit. 

• Lunds universitet toppar patentligan 
Lunds universitet har högst andel patent i förhållande till antal universitetsanställda i 

http://mycareer.lth.se/�
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Sverige. Göteborgs universitet och Chalmers kommer på delad andra plats och först 
på delad tredjeplats kommer KI, KTH och Uppsala universitet. Det visar en ny 
studie gjord av innovationsekonomen Olof Ejermo. 
 
Lunds universitet står för flest patent 
Lunds universitet står för 22 procent av alla svenska patentansökningar från 
universitetsanställda. Det visar en ny undersökning från Circle, ett tvärvetenskapligt 
forskningscentrum som forskar om innovationsutveckling. - I Lund finns en 
tradition av idéutveckling och en forskningsintensiv industri som vill samverka. Det 
är också en stor bredd av olika discipliner där det finns uppfinnare. Tvåa kommer 
Karolinska institutet med 14 procent, därefter Uppsala universitet med 13 procent 
och Kungliga tekniska högskolan med 12 procent. 

• Nominering Wallenberg Scholars 
Forskningsnämnden vid LU gick igenom alla de nomineringar fakulteterna gjort 
och valde ut de sju forskare som kommer att nomineras av Lunds Universitet 2012. 
Följande sju har nominerats: 
Stephanie Reimann (LTH) 
Reine Wallenberg (LTH) 
Angela Cenci-Nilsson 
Jens Schouenborg 
Torsten Åkesson 
Marianne Gullberg 
Anders Tunlid 

• Nanometerkonsortiet har fått 30 milj till ny nanoutrustning. 
Man skall utveckla ett alldeles världsunikt system som kommer att medge att man 
kan framställa extremt bra nano-material med egenskaper som vida överstiger vad 
man kan åstadkomma i dag med tillämpningar inom energi, ICT och bio-området.  

• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 350 miljoner kronor på 
tekniklaboratorier och avancerad utrustning för forskning 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under årtionden varit en av de viktigaste  
finansiärerna av avancerad utrustning och teknik vid de svenska universiteten. I årets 
beslutsomgång har Stiftelsen avsatt totalt 352 miljoner kronor för forskningens 
infrastruktur. 

• Kompetenscentrum för Kollektivtrafikforskning 
En ansökan förbereds tillsammans med Malmö Högskola och VTI, som kommer att 
etablera ett kontor i Lund. Rum har reserverats på Medicon Village. Ansökan 
arbetas fram av Trivektor med Lena Hiselius, Teknik och samhälle, som 
projektledare. Lund, Malmö och Helsingborg liksom Region Skåne är tillskyndare 
av projektet. 

Stiftelsen har beviljat 112 miljoner kronor till utrustning för teknik och fysik varav 
88 miljoner kronor avser stöd till utrustning för nanovetenskap. 

• Kompetenscentrum vid LU/LTH inom området Material och 
produktionsteknik. 
Arbete pågår för att inrätta ett kompetenscentrum som arbetar med material- och 
produktionsteknik med inriktning på speciella material, som är aktuella i samband 
med ESS och MAX IV. Jan-Erik Ståhl är initiativtagare och har bl a besökt CERN 
för informationsinhämtning. 

• Samarbetsavtal med SP 
Forskningsinstitutet SP kommer att etablera ett kontor i Lund med cirka femtio 
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anställda. Thomas Johannesson har haft rektors uppdrag att ta fram ett 
samarbetsavtal. 

• Forskningsutvärdering RQ14 
Utvärderingen av forskningen kommer att ske på det sätt som respektive fakultet 
finner mest ändamålsenligt. Ett uppdrag kommer att ges från LU 

• Food Science Sweden 
Ett initiativ som till strukturen liknar Sveriges Bygguniversitet kommer sannolikt att 
skapas med LTH, SIK(SP), SLU och Chalmers som partners. Nätverket kan vara av 
betydelse i samband med EIT-KICen FoodBEST 
 

7.  Internationalisering 
 

• Erasmus Mundus Action 2 
Stipendieprogrammet Erasmus kostar Lunds universitet mer pengar än det borde. 
Nu planerar rektor Per Eriksson att skicka räkningen till regeringen. Lunds 
universitet vill ha en regeländring så att man slipper skjuta till pengar för ett 
stipendieprogram som ska finansieras av EU. - Det rör sig om en halv miljon kronor 
för 2012, en och en halv miljon för 2013 och två miljoner för 2014, säger Per 
Eriksson. Erasmus mundus action 2 är ett stipendieprogram för högre utbildning 
och forskning. Stipendiet är till för studenter på 
grund- och mastersnivå som vill studera utomlands under en eller två terminer. 
 

• NORDTEK 
Årets konferens kommer att ske i samarbete med Baltech i Tallinn och ha som tema: 
The Nordic-Baltic region- an area for strategic cooperation within the Knowledge 
Triangle“. (LTH/AAx är Sveriges representant i  NORDTEKs arbetsutskott) 
NORDTEK-konferensen 2013 kommer att hållas i Lund med temat: Universitet i 
samverkan med stora forskningsanläggningar. 
 

• 2012 European Convention for Engineering Deans: a huge success! 
University leaders and other higher education representatives from across Europe 
came together at the 4th European Convention for Engineering Deans to discuss 
and identify the most important elements for the higher education sector in the 
future. The Event was organised by the University of Birmingham, CESAER and 
SEFI, on 29-30 March 2012 on the theme of “Tomorrow’s engineers – for an 
attractive Europe: Working Together to Build on Europe’s Excellence in 
Engineering Education and Research”. 75 engineering deans attended the event that 
was exceptionally well organised by Prof. Hawwash, University of Birmingham, 
School of Civil Engineering, and his team. Many thanks to them all! 
 

• First General Meeting of the European Engineering Dean Council 
The Convention was followed by the first General Meeting of the European 
Engineering Dean Council. During the meeting the Deans clarified the aims and 
operations of the EEDC. At the meeting more than 50 Deans participated. 
Professor Ludo Froyen, the president of EEDC, lead the Meeting next to Mike 
Murphy and Gerhard Müller, Members of the Board. 
 

• Antagningen till LTH:s internationellt inriktade masterprogram 
LTH har antagit 210 studenter till våra tvååriga masterprogram inför hösten 2012. 
Av dessa är 106 betalningsskyldiga. Hur många av dessa som kommer till LTH vet 
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bättre i slutet på juni, då terminsavgiften ska vara erlagd, men först med säkerhet när 
studenterna är på plats i höst. 
I mars beslutade ledningen att ställa in antagningen till masterprogrammen i 
Fotonik och Nanovetenskap hösten 2012 mot bakgrund av få sökande.  
 

•  Bättre balans i studentutbytet 
Lunds universitet, och inte minst LTH, lockar många inresande utbytesstudenter. 
Med hänsyn till den svåra bostadssituationen har LTH under de senaste åren "hållit 
igen" på inresande. Samtidigt har antalet utresande ökat, och vi ligger nu mycket 
nära målet - att ha balans i studentutbytet. Inför hösten förväntar vi 198 inresande 
utbytesstudenter varav 86 ska stanna ett helt år.  
De utresande utbytesstudenterna (exklusive examensarbetare, praktikanter och fasta 
internationella inslag i utbildningarna) inför läsåret 2012/2013 är 218 och ligger på 
exakt samma nivå som hösten 2010. 
 

• Stöd för samarbete med Virginia Tech 
LTH har fått ett så kallat initieringsbidrag av STINT, Stiftelsen för 
Internationalisering av Högre Utbildning och Forskning, för olika samarbetsprojekt. 
Inom anslaget kommer två doktorander (Kerstin Johnson och Elisabeth Joelsson) 
från LTH samt prorektor Annika Mårtensson att delta i en gemensam workshop på 
temat Global Perspectives on Higher Education. Workshopen hålls 29-30 maj i 
Riva i Schweiz. Dessutom håller Virginia Tech och LTH en gemensam workshop på 
samma plats 19-22 juni om Evaluation och Assessment. Deltagare från Lund är 
utbildningsnämndsordförande Marie Wahlgren, pedagogiska konsulterna Anders 
Ahlberg och Torgny Roxå samt vicerektor Per Warfvinge. Vi hoppas att detta är 
inledningen på ett långsiktigt samarbete. 
 

• Utbytesavtal med University of Toronto 
Institutionen för Kemiteknik tar under våren emot två studenter från University of 
Toronto som gör projektarbete för under 10 veckor. Detta öppnar för ett 
efterlängtat utbytesavtal med detta universitet som är ett av världens högst rankade 
och mycket eftertraktat bland LTH:s studenter. 
 

 
8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

• URANK – universitetsranking 2012 – publicerades i DN 25 mars. 
Urank har genomfört sin rankning utifrån 27 variabler, uppdelade på sex 
undergrupper. Så här viktas de. 
20procent: Studenterna. 
20procent: Grundutbildningen. 
20procent: Forskning och forskarutbildning: 
10procent: Internationalisering 
20procent: Lärarna. 
10procent: Sociala indikatorer. 
 
Totallistan  
1 Karolinska institutet 
2 Handelshögskolan i Stockholm 
3 Sveriges lantbruksuniversitet 
4 Kungl. Tekniska högskolan 
5 Chalmers tekniska högskola 
6 Uppsala universitet 
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7 Lunds universitet 
8 Göteborgs universitet 
9 Linköpings universitet 
10 Umeå universitet 
11 Stockholms universitet 
12 Örebro universitet 
13 Luleå tekniska universitet 
14 Södertörns högskola 
15 Högskolan i Jönköping 
16 Malmö högskola 
17 Högskolan i Borås 
18 Linnéuniversitetet 
19 Mälardalens högskola 
20 Högskolan i Halmstad 
21 Blekinge tekniska högskola 
22 Karlstads universitet 
23 Högskolan i Skövde 
25 Högskolan dalarna 
26 Mittuniversitetet 
27 Högskolan i Gävle 
28 Högskolan Kristianstad 
29 Högskolan Väst 
30 Högskolan på Gotland 
 
Bästa utbildningarna inom naturvetenskap 
1 Sveriges Lantbruksuniversitet 
2 Lunds universitet 
3 Kungl. Tekniska högskolan 
 
Bästa utbildningar inom teknik 
1. Kungliga tekniska högskolan 
2. Chalmers 
3. Lunds universitet 
4. Linköpings universitet 
5. Uppsala universitet 
6. Luleå tekniska universitet 
 
Förra året rankades endast klassen naturvetenskap/teknik där Lunds universitet 
hamnade som nummer 1. Vi har alltså sjunkit något i ranking 2012. 
 
Bästa vård/medutbildningarna 
1. Lands universitet 
2.Karolinska institutet 
3. Göteborgs universitet 
 

• LTH och LU i topp inom de flesta områden i en ny ranking presenterad i 
FOKUS 
För första gången baseras den på studenternas egna preferenser.  
Bästa lärosätena enligt respektive ämnesgrupps preferenser 
  1 2 3 
Samhällsvetenskap HHiS LU UU 
  varav juridik  LU UU SLU  
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   varav ekonomi HHiS LU UU 
Hälsa  LU UU UmU KI 
Naturvetenskap LU CTH UU 
Teknik  LU CTH UU 
Pedagogik  LU UU UmU 
Humaniora  LU UU UmU 
 

• U21 presenterar ett nytt rankingsystem där länders system för högre utbildning 
rankas i stället för enskilda universitet. Sverige kommer på andra plats. 
A novel system of ranking 48 countries and territories said to be the ‘best’ at 
providing higher education was published on Friday by Universitas 21, the 15-year-
old global network of 23 research intensive universities. 
The latest ranking system makes a welcome change from the efforts of a growing 
number of commercial organizations and other groups to rank individual 
universities according to their various abilities. The top 10 countries claimed to be 
best at delivering higher education are the US, Sweden, Canada, Finland, 
Denmark, Switzerland, Norway, Australia, The  Netherlands and the UK. The 
Universitas 21 results were launched at an event at Lund University in Sweden, 
where the ranking system was described as a “benchmark. 
“It aims to highlight the importance of creating a strong environment for higher 
education  institutions to contribute to economic and cultural development, provide 
a high-quality  experience for students and help institutions compete for overseas 
applicants,” according to a release from the network. The rankings were produced 
by researchers at the Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, 
University of Melbourne. 
They reviewed the most recent data from 48 countries and territories across 20 
different measures grouped under four headings: resources (investment by 
government and private sector); output (research and its impact, as well as the 
production of an educated workforce to meet labour market needs); connectivity 
(international networks and collaboration, which protects a system against 
insularity); and environment (government policy and regulation, diversity and 
participation opportunities). Population size is also taken into account in the 
calculations. 
The researchers found that government funding of higher education as a percentage 
of gross national product was highest in Finland, Norway and Denmark. But when 
private expenditure was included, funding was highest in the US, Korea, Canada 
and Chile. 
Investment in research and development was highest in Denmark, Sweden and 
Switzerland, and although the US dominated the total output of research journal 
articles, Sweden was found to be the biggest producer of articles per head of 
population. 
 

• Times Higher Education (THE) 
World University Ranking 2011/2012 
Universitet 2011/2012 2010/2011 
KI  32 43 
LU  80 89 
UU  87 147 
Helsingfors 91 
Århus  126 
SU  131 129 
Köpenhamn 135 
DTU  178 
Oslo  181 
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KTH  187   
GU  201-225 
UmU  201-225 
CTH  225-250 
THE presnterar också en annan ranking ”by reputation” . Där ligger UU på plats 
71-80 och LU på plats 81-90. 
 

• Havsportalen förbereder årets ”Havsresan”. 
Havsresan är ett massmedialt projekt som pågått sedan 1990 med syftet att 
uppmärksamma viktiga havs. Och kustfrågor i regionen. I år kommer man att 
koncentrera aktiviteterna till Skanör-Falsterbo där man bl a kommer att 
uppmärksamma översvämningshotet pga vattennivåhöjning. Dessutom kommer 
även det Halifax-plan som hittats där att uppmärksammas. LTH har haft ett möte 
med deltagarna: ansvariga för havsportalen (Kjell Andersson, Peter Johnsson 
Teknisk geologi samt prof Hans Hansson, Teknisk vattenresurslära) samt röjdykare, 
bombexperter, minröjare, etc. Allt kommer att gå av stapeln i maj 2012. 
 
 

Några externa nyheter som delvis berör LTH 
• Sony Mobile varslar i Lund 

149 tjänster försvinner från Sony Mobile i Lund när företagets dras med i ett globalt 
sparpaket. Beskedet kom 27 mars och är en del av ett sparpaket som presenterades i 
januari. Paketet innebär att över 500 tjänster försvinner. SONY MOBILE i Lund 
har runt 2 500 anställda och det har från ledningshåll tidigare sagts att verksamheten 
sannolikt skulle förskonas från neddragningar. Målet är att personalminskningen ska 
vara genomförd före sommaren. 

• Lund blir delägare i nya Ideon AB Lund.  
Kommunen köper aktier för 200 000 kronor och betalar fem miljoner kronor under 
tio år för delägarskapet. 
 

• "Science for Life Laboratory" 
Ett nytt nationellt forskningsinstitut ska skapas i Stockholm och Uppsala med 
inriktning på så kallad life science, där fokus ligger på kartläggning av vår arvsmassa 
och proteiner för att kunna bota sjukdomar. 1000 forskare ska så småningom vara 
knutna till "Science for Life Laboratory", som presenterades igår som "unikt" och 
"historiskt" av de inblandade - men redan idag finns ett forskningscentrum med 
samma namn. 
 

• Universums företagsbarometer listar de populäraste företagen 
Företagsbarometern har genomförts varje år sedan början av 1990-talet och ska ge 
en bild av hur studenter ser på olika arbetsgivare och sin egen framtid. 12 286 
studenter inom ekonomi, teknik, data/IT, juridik och fastighetsmäklare har svarat 
på frågorna. 
Undersökningen har genomförts i samarbete med Sveriges universitet och högskolor 
under november 2011 fram till februari 2012. Medelåldern på de som har 
medverkat är 25 år. 
Listan: populäraste företagen bland studenterna 
 Data, IT 
1.Google 
2. Microsoft 
3. Ericsson 
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4. DICE 
5. IBM 
6. Sony Ericsson 
7. Intel 
8. Volvo IT 
9. Ikea 
10. Samsung 
 
Ekonomer 
1. IKEA 
2. Google 
3. Hennes & Mauritz 
4. Ernst & Young 
5. PwC 
6. Swedbank 
7. SEB 
8. Handelsbanken 
9. L'Oréal 
10. KPMG 
 
Teknik 
1. Google 
2. IKEA 
3. Ericsson 
4. Vattenfall 
5. ABB 
6. ÅF 
7. AstraZeneca 
8. SWECO 
9. McKinsey & Company 
10. Microsoft 
 

• Ny VD i Mobile Heights: Mats Ekstrand. Kommer från Sony och Silcon Valley. 
 

• Var fjärde tvingas lämna ST-Ericsson – men Lund klarar sig 
ST-Ericssons utvecklingsenhet i Lund kommer inte att drabbas av några 
neddragningar i samband med bolagets stora sparpaket, som presenterades 23 april.  
Totalt ska det blödande plattformsbolaget ST-Ericsson göra sig av med 1.700 
anställda, inklusive personal som förs över till delägaren ST Microelectronics i 
samband med att den framtida utvecklingen av applikationsprocessorer flyttas över i 
ett nyinrättat partnerskap. Vidare planerar ST-Ericsson att minska antalet 
utvecklingssajter. 
Ifjol rasade ST-Ericssons omsättning med 28 procent till 1,7 miljarder dollar, med 
en förlust på 0,8 miljarder. Det nu aviserade omstruktureringsprogrammet ska 
årligen ge 320 miljoner dollar i besparingar från och med slutet av 2013. Visionen är 
att vara den ledande plattformsleverantören inom smartphones och surfplattor 
genom att kombinera applikationsprocessorer och modem i ett enda chip.  
 

• Sony 
Den japanska hemelektronikjätten Sony redovisar en rekordstor nettoförlust på 
motsvarande cirka 39 miljarder kronor för räkenskapsåret som avslutades i mars. 
Men i år vänder resultatet till vinst, enligt bolaget. Det är bland annat förluster inom 

http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1508816&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D7183�
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Sonys tv-verksamhet som ligger bakom fjolårets svaga resultat.  
Men konkurrensen från rivaler som Apple och Samsung pressar också 
mobilverksamheten, där svenska Ericsson fram till februari i år var hälftenägare. 
 

• AstraZeneca 
Ytterligare 400 tjänster, de flesta av dem i Södertälje, ska bort från 
läkemedelsföretaget Astra Zeneca i Sverige. I början av februari kom beskedet att 
1 100 personer tvingas lämna läkemedelsjätten när den neurologiska forskningen 
försvinner. 
 

• ST-Ericsson kommer att avisera stora förändringar inom två veckor som kan 
bädda för en försäljning av bolaget. Det skriver Reuters med hänvisning till tre 
källor med insyn i situationen. 
Planen innehåller fabriksstängningar och stora personalnedskärningar. Den kan 
också innebära att bolaget söker en partner inom processorer för smarta telefoner, 
enligt Reuters. ST-Ericsson, som ägs till hälften vardera av Ericsson och 
STMicroelectronics, bedöms vara en strategisk tillgång för potentiella köpare. Bland 
dessa finns AMD, Nvidia, Intel och Texas Instruments, uppger källorna. Det kan 
dock dröja innan det blir någon affär, då en eventuell köpare nog vill se tecken på en 
vändning i bolaget först. "Det är bara en tidsfråga, antingen kommer STMicro att 
köpa ut Ericsson från bolaget eller så kommer det att säljas till en tredje part", säger 
Nordeas analytiker Sami Sarkamies till Reuters. STMicro, Ericsson och ST-Ericsson 
ville inte kommentera uppgifterna. 
 
 

9. LU – allmänt 
 

• Margot Wallström har av regeringen utsetts till ny ordförande för Lunds 
universitet efter Alan Larsson. 
 

• Högskolornas resekostnader 
Sveriges Radio har begärt ut siffrorna för hur mycket 28 av de större svenska 
universiteten och högskolorna representerar och reser, för varje år de senaste tio 
åren. Totalt reste de anställda vid lärosätena för drygt 1,2 miljarder kronor i fjol och 
representerade för drygt 212 miljoner kronor. 
Räknat i kronor är det förstås de större universiteten som ligger i topp. 
Allra störst utgifter för resor har Lunds universitet med 180 miljoner för förra året. 
Därnäst Uppsala, sen Umeå med 96 miljoner. Göteborg, Stockholm, Karolinska, 
SLU och KTH kommer därefter  
För LU är kostnaderna utslaget per anställd: 
Representation per anställd 3318 kr (medelvärde i landet 3390 kr) 
Resekostnad per anställd 29045 kr (medelvärde i landet 20025 kr) 
 

• Lunds universitet startar internetforskning i Landskrona 
Ett nytt institut för internetforskning kommer att starta på Citadellet i Landskrona. 
Institutet ska fungera som en plattform för kunskapsutbyte och forskning om 
internet i samhällsutvecklingen. Institutet beräknas kunna flytta in i Citadellet och 
påbörja arbetet senare i år. 
Lund University Internet Institute, LUii, kommer att placera sin ledning och 
centrala stab i Landskrona. Institutet består av tio forskarplatser och 
konferensmöjligheter. Inriktningen för institutet är att skapa en gemensam 
mötesplats för experter inom olika områden och förena akademisk kompetens med 
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pågående projekt knutna till näringslivet. ”Lunds universitet bedriver redan idag 
internationellt uppmärksammad forskning kring internet och digitalisering. Genom 
LUii kommer forskningen att samordnas och utvecklas och institutet kommer även 
att bedriva utbildning och innovation. Landskrona är en spännande placering. Vi 
gläds över kraftansamlingen med Landskrona stad, som har goda förutsättningar att 
bli ett samlande nav i denna satsning”, säger Stefan Larsson, forskningschef vid 
LUii. Ett par forskningsprojekt kommer att inledas under 2012. Ett av projekten 
handlar om att ta fram verktyg för att göra information på internet mer lättillgänglig 
för yngre skolelever. I detta arbete kommer elever från Landskrona stad och från 
Indien att ingå. Ett annat projekt inriktas mot ledarskap och 
organisationsutveckling. I planerna ingår även att förlägga forskningskonferenser 
inom internetområdet till Landskrona. I ledningsgruppen för LUii ingår även Måns 
Svensson och Marcin de Kaminski. 
 

• Lund Science Village håller på att ta form och i förra veckan utsågs ett vinnande 
arkitektförslag för utformningen av detta spännande område på 160 000 kvm 
mellan ESS och MAX IV. Det är Lundamark, ett bolag som ägs av Region Skåne, 
Lunds kommun och Lunds universitet som äger marken där vi de kommande åren 
får se en fantastisk uppbyggnad av en helt ny stadsdel. Här kommer att rymmas 
universitets- och högskolefilialer, forskningsinstitut, service, matställen, företag, 
butiker, gym och bostäder. Här finns också idéer för att bygga ett Expo, en 
utställningshall för allmänheten i alla åldrar där vetenskap och innovation 
presenteras. Utställningen av arkitektförslagen finns utställda i Gamla stationshuset, 
Lunds centralstation till och med den 18 april, helgfri måndag-fredag kl 10-17 
 

• Nuvarande vicerektor för grundutbildningen Eva Wiberg vid LU blir ny prorektor 
efter Eva Åkesson/Ingalill Rahm-Hallberg. 
Nils Danielsson blir ny vicerektor med ansvar för lärarskap, ledarskap och 
medarbetarskap.  
 

• Tora Törnqvist och Nicolai Slotte blir ordförande och vice ordförande i LUS, 
Lunds universitets studentkårer, från och med i höst 
 

• Lunds Universitet och Skånes Livsmedelsakademi tecknar samarbetsavtal 
- Skall sätta Skåne på kartan som ett europeiskt ledande livsmedelscentrum  
 

• Lund University Advisory Board har varit på besök 
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	 Arkitektstudenterna Selime Osman och Ilyas Awadh har vunnit en tävling i Helsingfors i hård konkurrens: 7TUhttp://bullhorn.cembrit.com/Helsinki_2012-28250.aspxU7T  Bullhorn - Cembrit Design Competition attracted nearly one hundred teams of architect...
	 Magnus Borgström, Fasta tillståndets fysik, LTH, har fått ett stipendium på 100 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för "Metoder att med billigare och mer effektiva nya material i form av nanot...
	 Kimberly Dick Thelander, Fasta tillståndets fysik, LTH, har tilldelats The Harold M. Manasevit Young Investigator Award för “Innovative advances in MOVPE growth and characterization of III-V nanostructure materials.”
	 6TLund6T Fysicums laserlabb fyller tjugo år.  Labbet, det enda i sitt slag i Skandinavien, fick nyligen en miljondonation för att bygga ut. - Ett stort lyft för oss, vi har byggt ut två labb och uppgraderat utrustningen, säger 6TAnne L Huillier6T, 6...
	 Apple har lämnat in en patentansökan i USA för avancerad ansiktsigenkänning. Tekniken är svenskutvecklad vid LTH. Namnen i patentansökan, Jan Erik Solhem och 6TFredrik Kahl6T, avslöjar att det handlar om tekniken som fanns i 6TMalmöföretaget6T Polar...
	2. Besök och möten
	 Lunds nations plan att bygga 125 nya studentbostäder är ett steg närmare att bli verklighet. I onsdags godkände en bred majoritet i kommunstyrelsen förslaget till ändrad detaljplan för landsarkivet vid Arkivgatan.
	 Mattetävling lockar skånska ungdomar Närmare 130 skånska gymnasieungdomar deltog. Tävlingen arrangeras av Matematikcentrum vid Lunds universitet. För sjätte året i rad anordnar Matematikcentrum vid Lunds universitet gymnasietävlingen Matematiklen (...
	 Information från VHS: Mest eftersökta utbildningar Universitet och högskolor: 10 mest sökta utbildningar – totalt antal sökande 2011: 1. Stockholms universitet, Juristprogrammet. Sökande: 6 096 2. Uppsala universitet, Juristprogrammet. Sökande: 5 47...
	 Samarbetsavtal Lantmäteri Ett samarbetsavtal har tecknats mellan de fyra högskolor som har utbildning inom områdena tekniskt lantmäteri, fastighetsrätt och fastighetsekonomi, Högskolan i Gävle (HiG), Högskolan Väst (HV), Kungliga Tekniska Högskolan ...
	 Lunds Universitet kommer att lansera en helt ny karriärportal för våra studenter och nyutexaminerade. MyCareer.lu.se Portalen har redan i tysthet gått live, men företaget Graduateland som står bakom portalen och är vår nya samverkanspartner kommer a...
	 Övertiden motsvarar 5100 ingenjörsjobb Under 2011 arbetade Sveriges Ingenjörers medlemmar nära 10 miljoner timmar övertid, motsvarande 5100 heltidstjänster, visar ny statistik. Nästan sju av tio medlemmar arbetar övertid, samtidigt som allt fler för...
	 Av ingenjörsstudenter tar kvinnor oftare examen (ur Ny Teknik) Det är färre kvinnor än män som studerar till civilingenjör men de tar i större utsträckning examen. Skillnaden mellan kvinnor och män som avslutar sin utbildning blir dessutom större en...
	 Percy Barnevik Percy Barnevik bjöds in till LTH av studenterna vid Industriell ekonomi. Han gav två föreläsningar med 700 studenter vid respektive föreställning. Han presenterade sin bok som han också signerade och skänkte till alla studenter som de...
	 HSV-utvärdering En arbetsgrupp är tillsatt som tar fram underlag inför HSV-utvärderingen av våra utbildningsprogram 2012/2013.

	6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ
	 Forskarparken Valhall Science Village kan bli verklighet redan efter sommaren.  Finansieringen är så gott som löst. Politikerna i Ängelholm har anslagit 400000 kronor per år till projektet under en treårsperiod. Det finns en ambition att knyta byggf...
	 Lunds universitet toppar patentligan Lunds universitet har högst andel patent i förhållande till antal universitetsanställda i Sverige. Göteborgs universitet och Chalmers kommer på delad andra plats och först på delad tredjeplats kommer KI, KTH och ...
	 Nominering Wallenberg Scholars Forskningsnämnden vid LU gick igenom alla de nomineringar fakulteterna gjort och valde ut de sju forskare som kommer att nomineras av Lunds Universitet 2012. Följande sju har nominerats: Stephanie Reimann (LTH) Reine W...
	 Nanometerkonsortiet har fått 30 milj till ny nanoutrustning. Man skall utveckla ett alldeles världsunikt system som kommer att medge att man kan framställa extremt bra nano-material med egenskaper som vida överstiger vad man kan åstadkomma i dag med...
	 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 350 miljoner kronor på tekniklaboratorier och avancerad utrustning för forskning 13TKnut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under årtionden varit en av de viktigaste  finansiärerna av avancerad utru...
	 Kompetenscentrum för Kollektivtrafikforskning En ansökan förbereds tillsammans med Malmö Högskola och VTI, som kommer att etablera ett kontor i Lund. Rum har reserverats på Medicon Village. Ansökan arbetas fram av Trivektor med Lena Hiselius, Teknik...
	 Kompetenscentrum vid LU/LTH inom området Material och produktionsteknik. Arbete pågår för att inrätta ett kompetenscentrum som arbetar med material- och produktionsteknik med inriktning på speciella material, som är aktuella i samband med ESS och MA...
	 Samarbetsavtal med SP Forskningsinstitutet SP kommer att etablera ett kontor i Lund med cirka femtio anställda. Thomas Johannesson har haft rektors uppdrag att ta fram ett samarbetsavtal.
	 Forskningsutvärdering RQ14 Utvärderingen av forskningen kommer att ske på det sätt som respektive fakultet finner mest ändamålsenligt. Ett uppdrag kommer att ges från LU
	 Food Science Sweden Ett initiativ som till strukturen liknar Sveriges Bygguniversitet kommer sannolikt att skapas med LTH, SIK(SP), SLU och Chalmers som partners. Nätverket kan vara av betydelse i samband med EIT-KICen FoodBEST
	8. Information/Rekrytering/Externa kontakter
	 URANK – universitetsranking 2012 – publicerades i DN 25 mars. Urank har genomfört sin rankning utifrån 27 variabler, uppdelade på sex undergrupper. Så här viktas de. 20procent: Studenterna. 20procent: Grundutbildningen. 20procent: Forskning och fors...
	 U21 presenterar ett nytt rankingsystem där länders system för högre utbildning rankas i stället för enskilda universitet. Sverige kommer på andra plats. A novel system of ranking 48 countries and territories said to be the ‘best’ at providing higher...
	 Times Higher Education (THE) World University Ranking 2011/2012
	Universitet 2011/2012 2010/2011 KI  32 43 LU  80 89 UU  87 147 Helsingfors 91 Århus  126 SU  131 129 Köpenhamn 135 DTU  178 Oslo  181 KTH  187   GU  201-225 UmU  201-225 CTH  225-250 THE presnterar också en annan ranking ”by reputation” . Där ligger U...
	 Havsportalen förbereder årets ”Havsresan”. Havsresan är ett massmedialt projekt som pågått sedan 1990 med syftet att uppmärksamma viktiga havs. Och kustfrågor i regionen. I år kommer man att koncentrera aktiviteterna till Skanör-Falsterbo där man bl...
	 Sony Mobile varslar i Lund 149 tjänster försvinner från Sony Mobile i Lund när företagets dras med i ett globalt sparpaket. Beskedet kom 27 mars och är en del av ett sparpaket som presenterades i januari. Paketet innebär att över 500 tjänster försvi...

	 Lund blir delägare i nya Ideon AB Lund.  Kommunen köper aktier för 200 000 kronor och betalar fem miljoner kronor under tio år för delägarskapet.
	 "Science for Life Laboratory" Ett nytt nationellt forskningsinstitut ska skapas i Stockholm och Uppsala med inriktning på så kallad life science, där fokus ligger på kartläggning av vår arvsmassa och proteiner för att kunna bota sjukdomar. 1000 fors...
	 Universums företagsbarometer listar de populäraste företagen Företagsbarometern har genomförts varje år sedan början av 1990-talet och ska ge en bild av hur studenter ser på olika arbetsgivare och sin egen framtid. 12 286 studenter inom ekonomi, tek...
	Data, IT 1.Google 2. Microsoft 3. Ericsson 4. DICE 5. IBM 6. Sony Ericsson 7. Intel 8. Volvo IT 9. Ikea 10. Samsung  Ekonomer 1. IKEA 2. Google 3. Hennes & Mauritz 4. Ernst & Young 5. PwC 6. Swedbank 7. SEB 8. Handelsbanken 9. L'Oréal 10. KPMG  Tekni...
	 Ny VD i Mobile Heights: Mats Ekstrand. Kommer från Sony och Silcon Valley.
	 Var fjärde tvingas lämna ST-Ericsson – men Lund klarar sig ST-Ericssons utvecklingsenhet i Lund kommer inte att drabbas av några neddragningar i samband med bolagets stora sparpaket, som presenterades 23 april.  Totalt ska det blödande plattformsbol...
	 Sony Den japanska hemelektronikjätten Sony redovisar en rekordstor nettoförlust på motsvarande cirka 39 miljarder kronor för räkenskapsåret som avslutades i mars. Men i år vänder resultatet till vinst, enligt bolaget. Det är bland annat förluster in...
	 AstraZeneca Ytterligare 400 tjänster, de flesta av dem i Södertälje, ska bort från läkemedelsföretaget Astra Zeneca i Sverige. I början av februari kom beskedet att 1 100 personer tvingas lämna läkemedelsjätten när den neurologiska forskningen försv...
	 ST-Ericsson kommer att avisera stora förändringar inom två veckor som kan bädda för en försäljning av bolaget. Det skriver Reuters med hänvisning till tre källor med insyn i situationen. Planen innehåller fabriksstängningar och stora personalnedskär...
	9. LU – allmänt
	 Margot Wallström har av regeringen utsetts till ny ordförande för Lunds universitet efter Alan Larsson.
	 Högskolornas resekostnader Sveriges Radio har begärt ut siffrorna för hur mycket 28 av de större svenska universiteten och högskolorna representerar och reser, för varje år de senaste tio åren. Totalt reste de anställda vid lärosätena för drygt 1,2 ...
	 Lunds universitet startar internetforskning i Landskrona Ett nytt institut för internetforskning kommer att starta på Citadellet i Landskrona. Institutet ska fungera som en plattform för kunskapsutbyte och forskning om internet i samhällsutvecklinge...
	 Lund Science Village håller på att ta form och i förra veckan utsågs ett vinnande arkitektförslag för utformningen av detta spännande område på 160 000 kvm mellan ESS och MAX IV. Det är Lundamark, ett bolag som ägs av Region Skåne, Lunds kommun och ...
	 Nuvarande vicerektor för grundutbildningen Eva Wiberg vid LU blir ny prorektor efter Eva Åkesson/Ingalill Rahm-Hallberg. Nils Danielsson blir ny vicerektor med ansvar för lärarskap, ledarskap och medarbetarskap.
	 Tora Törnqvist och Nicolai Slotte blir ordförande och vice ordförande i LUS, Lunds universitets studentkårer, från och med i höst
	 Lunds Universitet och Skånes Livsmedelsakademi tecknar samarbetsavtal - Skall sätta Skåne på kartan som ett europeiskt ledande livsmedelscentrum
	 Lund University Advisory Board har varit på besök

