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VÄLKOMMEN

till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet

U

ppsala universitet uppvisar en unik bredd av ämnesområden inom teknik och natur
vetenskap. Här bedrivs forskning och utbildning inom ett brett spektrum av biologi,
datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Vetenskaps
områdets framgångsrika forskning och utbildning bidrar till att universitetet kontinuerligt
rankas bland de 100 främsta i världen.
En avgörande framgångsfaktor är många samarbeten med företag, omgivande samhälle och
andra universitet. Utbyte inom och över ämnesgränserna, tillsammans med en kultur av aka
demisk frihet, skapar en kreativ miljö som bäddar för forsknings- och utbildningsframgångar.
Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld, där vi hjälper till att lösa framtidens stora sam
hällsutmaningar.
Med den här broschyren vill vi ge en övergripande presentation av vår verksamhet med
aktuellaexempel – välkommen in i vår värld av teknik och naturvetenskap.

VETENSKAP
för en bättre värld

"Omnia mirari etiam tritissima" (Be curious and fascinated by everything)
Carl von Linné, professor vid Uppsala universitet 1741

Uppsala är ett av världens främsta forskningsuniversitet. Enligt en extern internationell utvärdering bedöms
över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet ligga på världsledande nivå.
Forskargrupperna återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen.
Allt sedan Linnés och Celsius dagar har forskningen vid Uppsala universitet utvidgat gränserna för vårt vetande och
skapat förutsättningar för en bättre värld. Inom det teknisk-naturvetenskapliga området satsas målmedvetet på en
bred bas av grundvetenskaplig spetsforskning som i sin tur berikar forskningen av mer tillämpad karaktär. Här ryms
flera framgångsrika miljöer och forskargrupper av högsta internationella klass. Dessa starka forskningsmiljöer utgör
en förutsättning för att bygga framgångsrika tvärvetenskapliga samarbeten. Detta sker genom att aktivt samverka
med andra universitet, myndigheter, institut och näringsliv.
Fakulteten arbetar kontinuerligt med att identifiera och bedriva forskning som tillgodoser samhällets behov och finna
effektiva vägar för att nya kunskaper och innovationer ska komma till nytta. En dynamisk forskningsmiljö bestående
av såväl djuplodande grundforskning som en mer samhällsrelevant forskning bidrar till en unik studiemiljö som
inspirerar såväl svenska som internationella studenter.
Forskning inom teknik och naturvetenskap ger oss kunskaper om naturen och om människans förutsättningar för
att utveckla samhället. Vi lever i en komplex värld med många utmaningar. För att kunna utveckla samhället på ett
hållbart sätt behövs kunskap om såväl detaljerna som helheten.

 Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska institutet och University of Oxford har utforskat en ny strategi för att stänga ned specifika enzymer för att förhindra celler att
dela sig. Metoden kan användas som en strategi för att bekämpa cancer.

 Det ser ut som en vanlig svart glasfasad, men hela fasaden producerar el. Bostadshuset Frodeparken i Uppsala är täckt av tunnfilmssolceller som utvecklats från forskningen
vid Uppsala universitet. Från Uppsala leds också ett internationellt EU-projekt om solcellsteknik som kan integreras i byggnader.

 Astronomiforskningens avancerade matematiska verktyg, tekniska instrument samt erfarenheten av de extrema miljöerna i rymden för också utvecklingen framåt inom andra
områden. Bilden visar en döende stjärna, tagen från ALMA-teleskopet i Chile. Här är Uppsalaforskare med och gör mätningar på stjärnor av olika slag för att bland annat få svar på
varifrån olika grundämnen kommer.

 Företagare och forskare knyter nya kontakter och utbyter kunskaper kring gemensamma intresseområden på AIMday ®, UU Innovations framgångsrika möteskoncept.
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GRÄNSLÖST UTFORSKANDE

Med nyfikenhet och fascination som utgångspunkt leder sökandet efter kunskap till
betydelsefulla insikter och idéer. Varje upptäckt alstrar möjligheter som bidrar till utforskande och tänjande av gränserna för vårt vetande.
Ju mer vi vet, desto större är förutsättningarna för svar på såväl odefinierade frågeställningar som lösningar på formulerade problem.
Vid Uppsala universitet förenas forskningen i teknik och naturvetenskap i ett brett spektrum av ämnen med oöverskådlig räckvidd.
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TILLSAMMANS
för en ljusare framtid

Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samverkar forskare, doktorander och studenter aktivt för att
öka sina kontakter och samverkan med arbetslivet och det omgivande samhället. Samverkan sker till
exempel med små och stora företag, museer, myndigheter och genom utåtriktade aktiviteter. De etablerade
partnerskapen med ABB, NCC, RISE och Uppsala kommun ger möjlighet till djupare samverkan om viktiga
forskningsfrågor och kontakter in i utbildningsprogrammen. Samverkansplattformen AIMday®, å andra
sidan, ger företag och organisationer ett forum för att diskutera frågeställningar med fakultetens forskare.
Även strategiska innovationsområden som Internet of Things ger många möjligheter till givande samarbeten.
Populärvetenskapliga aktiviteter som vetenskapsfestivalen SciFest, inbjudan till studiebesök på campus, öppna
föreläsningar kring aktuella teman och aktiviteter kring Nobelpriset är andra viktiga samverkansformer.
Gemensamt för alla dessa kollaborationer är att de bidrar till ökade kontaktytor mellan forskare, studenter,
företag och omgivande samhälle, och att de alla ger resultat som kommer att främja morgondagens forskning och
utbildning på olika vis.
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten strävar efter att hitta samverkansformer som stimulerar innovation hos
forskare och doktorander och samtidigt möter samhällets behov av vetenskapligt kunnande. Vi sträcker ut en
hand till alla som kan hjälpa oss att uppnå vårt mål om att bidra till en bättre morgondag.

 Vetenskapsfestivalen SciFest som årligen arrangeras av Uppsala universitet erbjuder skolklasser och allmänhet ett smörgåsbord av experimentverkstäder, både anordnade av
våra forskare och våra samverkanspartners. 2018 lockade festivalen 8600 besökare.

 EU:s innovationssatsning EIT RawMaterials arbetar bland annat med att hitta nya material som ersätter sådana som är giftiga, dyra eller finns i länder med tveksam politik. Man
satsar även stort på effektiv och hållbar materialförsörjning till elbilar, samt återvinning och cirkulär ekonomi. Hur läker man sår i naturen vid gruvdrift och hur kan gamla gruvor
bäst förvaltas? Utmaningarna är många, och viktiga både för oss och för jorden under våra fötter.

 Upptech är ett av de renaste uttrycken för fakultetens önskan att verka över gränser, oavsett om det gäller gränserna mellan vetenskapliga discipliner eller mellan näringsliv och
universitet. Målet är att synliggöra teknikforskning och utbildning vid universitetet samt öka forskares och studenters samverkan med externa aktörer inom samhälle och näringsliv.



PHOTO COURTESY OF EIT RAWMATERIALS

 Genom samarbetet med det japanska universitetet Tokyo Tech ges teknikforskningen vid fakulteten en språngbräda ut i världen och in i de riktigt stora sammanhangen.






MÅNGBOTTNAT ENERGISAMARBETE Uppsala

Energy Stories är ett unikt samarbete där framtidens utmaningar
löses av dagens universitetsstudenter. Initiativet, som ingår i stiftelsen STUNS Energis verksamhet, låter ingenjörs- och IT-studenter delta i
utvecklingsprojekt för att hitta nydanande lösningar på verkliga problem inom energi och miljö. Under tio veckor får studenterna genomföra
kandidatarbeten förankrade i miljörelaterade behov och utmaningar i Uppsala, exempelvis framställa alternativa material för konstgräsplaner,
byta ut gatubelysning mot smarta LED-lampor eller skapa energismarta mobila förskolor.
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GIVANDE MÖTEN
mellan och över ämnesgränserna
Ett tvärvetenskapligt angreppssätt, i gränsområdet mellan olika forskningsområden,
bäddar för en unik helhetssyn och skapandet av nya forskningsfält.

Uppsala universitets bredd och mångfald av ämnen gynnar tvär- och mångvetenskaplig forskning. Vid våra campusområden
samlas forskare från olika ämnesområden kring ett gemensamt tema, som materialforskning vid Ångströmlaboratoriet, eller
livsvetenskaper vid Biomedicinskt centrum (läs mer om våra campusområden sist i broschyren). Den starka forskningen
och engagemanget i de grundvetenskapliga disciplinerna lägger grunden till framgångsrika gränsöverskridande samarbeten.
Komplexa frågeställningar rör sig över vetenskapsområdena och banar väg för nya infallsvinklar som liksom verkligheten inte
låter sig indelas i akademiska forskningsämnen.
En annan drivkraft för tvärgående samarbeten är att nya dörrar kan öppnas och oväntade kunskaper fås, så att plötsligt
1 plus 1 blir 3. De riktigt stora upptäckterna görs ofta i gränslandet mellan två forskningsområden där olika metoder, begrepp
och teorier möts och nya utvecklas. Helt nya forskningsområden växer fram och andra ändrar ämnestillhörighet i en ständigt
dynamisk process. Exempel på några av våra nytillkomna forskningsområden är molekylär biomimetik och biofysik.
Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet är en av Sveriges mest kompletta fakulteter, och denna bredd ger både
styrka och stora möjligheter. Tillsammans med universitetets andra vetenskaper - medicin, farmaci, samhällsvetenskap och
humaniora - finns alla förutsättningar för att tackla de stora samhällsutmaningarna. Några av våra större forskningsområden
där interaktionen mellan universitetets vetenskapsområden är särskilt utmärkande är energi, funktionella material, hållbar
utveckling, informations- och kommunikationsteknik samt livsvetenskap.

Alla våra utbildningar har ett mångvetenskapligt innehåll men vissa utbildningar har utformats för att vara extra breda
och ha ett mångvetenskapligt perspektiv. Exempel på sådana är civilingenjörsprogrammen system i teknik och samhälle,
miljö och vattenteknik, molekylär bioteknik samt masterprogrammen hållbar utveckling och tillämpad beräkningsvetenskap.
På forskarutbildningsnivå finns ca 80 olika ämnesinriktningar att välja mellan varav flera befinner sig i gränslandet mellan två
ämnesdiscipliner. Inom området avancerad materialvetenskap finns forskarskolan Graduate School in Advanced Materials
som erbjuder en tvärvetenskaplig miljö för doktorander i fysik, kemi och teknikvetenskaper.

 Medtech Science & Innovation är ett centrum för medicinsk teknik, och ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Centrumet har bland annat till
syfte att bedriva och samordna forskning inom medicinsk teknik, initiera utbildningsinsatser och ansvara för informationsinsatser genom gästföreläsningar, seminarier och andra
former av kunskapsutbyten.

 Mikroskopbild av en neuronal stamcell som växer i en gel av kollagen och hyaluronsyra. Bilden kommer från ett forskningsprojekt vars syfte är att utveckla en injicerbar gel som
kan användas vid regenerering av skadad hjärnvävnad.

 I ett forskningsprojekt mellan limnologer och meteorologer undersöker man bland annat sjöarnas roll i kolets kretslopp. Mängden koldioxid och metan som produceras och
avges från sjöar mäts, en produktion som visar sig ha en icke försumbar inverkan på klimatet.

 Avancerad molekylärbiologi tillsammans med modern bioinformatik och systembiologi används för att genetiskt designa cyanobakterier för solbränsletillverkning. Detta är
forskning som tar tid, men om man lyckas storskaligt får vi en bokstavligt grön och hållbar biobränslekälla.









GEMENSAM INFRASTRUKTUR GER SNABBARE SVAR PÅ LIVETS GÅTOR
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är en nationell forskningsresurs av avancerade tekniker, instrument och kompetens som med ett
molekylärt perspektiv bidrar till svar på hälso- och miljöfrågor. Centret är Sveriges hittills största satsning på forskningsinfrastruktur inom
livsvetenskaper och är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm-Uppsalaregionen. I Uppsala finns SciLifeLab bland annat i nybyggda
lokaler på campus Biomedicinskt centrum som sammanför forskare från olika discipliner. SciLifeLab har ett tiotal tekniska plattformar för till
exempel genomik, proteomik, bioinformatik och funktionell biologi. Till dessa är flera faciliteter knutna. På bilden ovan lämnar en doktorand
inom eukaryot mikrobiologi in prov till SciLifeLabs forskningsingenjör vid faciliteten för masspektrometrianalys vid proteomikplattformen.
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BIOLOGI
– från molekyler till ekologiska system
Biologi är livets alla mönster och processer, hos människan och alla andra organismer.

Biologisk utbildning och forskning inom Uppsala universitet rankas kontinuerligt bland världens mest framstående
i internationella utvärderingar. Forskningen är huvudsakligen av grundläggande karaktär, men har också praktiska
tillämpningar inom biologisk mångfald, miljöövervakning, ekosystemprocesser, bioteknik och biomedicin.
Den biologiska grundutbildningen är en av landets största inom biologi, molekylärbiologi, bioteknik
och
bioinformatik.
Biologiprogrammet
vid
Uppsala
universitet
har
vid
upprepade
tillfällen
fått
högsta betyg för det breda utbudet av kurser, nära koppling till forskning och stora antal handledare.
På cell- och molekylärbiologisk nivå studeras hur molekylära strukturer kan förklara biologiska processer, hur
mikroorganismer fungerar och hur dessa interagerar med sina värdorganismer samt hur intracellulära processer och
cellulära kommunikationer kan förklara normal vävnadsutveckling, canceruppkomst och degenerativa sjukdomar.
Här finns strukturbiologisk- och biokemisk forskning, där strukturer hos makromolekyler som protein, DNA och
RNA, och deras egenskaper, studeras med hjälp av experimentella metoder och teoretiska beräkningar. Omfattande
forskning bedrivs också inom systembiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution samt kring läkemedels upptags- och
verkningsmekanismer. Bioinformatiken är en annan omfattande verksamhet som bidrar till det forskningen inom SciLifeLab.
Den evolutionsbiologiska forskningen rör evolutionära mönster och processer på alla nivåer: från molekylär evolution och
evolution av gener, gensystem och hela genom, utvecklingsprocesser och immunsystem till evolution av lokal anpassning och
sociala beteenden i naturliga populationer, artbildningsprocesser och organismernas systematik. Forskningen inkluderar alla viktiga
organismgrupper och syftar till att klarlägga den genetiska, ekologiska och evolutionära bakgrunden till den biologiska mångfalden.
Biologin vid Uppsala universitet omfattar även ekologisk forskning, där dynamiken i samhällen av djur, växter och
mikroorganismer studeras, liksom processer på ekosystemnivå, till exempel nedbrytning och uppbyggnad av organiskt material,
och produktion av växthusgaser. Den fysiologiska, evolutionära och ekologiska forskningen avser även miljögifters effekter,
naturvård, och bevarande av arter och ekosystem.

 Med en kombination av optisk mikroskopi och stroboskopisk laserbelysning lyckas forskare följa hur enskilda proteinmolekyler rör sig i levande celler. Dessa metoder är särskilt
viktiga för att göra tillräckligt noggranna mätningar med syfte att testa fysikaliska modeller av cellernas reglersystem.

 Studier av växtarten rödlommes arvsmassa har visat att självbefruktning gör det naturliga urvalet mindre effektivt och att negativa evolutionära följder av självbefruktning kan
uppkomma snabbare än man tidigare trott.

 Genom att kombinera moderna genetiska analyser med funktionella studier på zebrafiskar öppnar sig unika möjligheter att studera exempelvis medfödda sjukdomar och
miljögiftseffekter. Bilden visar huvudet sett underifrån på ett zebrafiskembryo med grönt fluorescerande protein uttryckt i blodkärl och broskceller.

 Forskning visar att nyckeln till att behandla prionsjukdomar som galna kosjukan och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom kan ligga i ribosomen, cellens maskin för proteinsyntes.
Ribosomens proteinveckningsaktivitet (PFAR) är troligen involverad i prionbildning och är således en ny potentiell måltavla för läkemedel mot prionsjukdomar.









©Judith Habicher

LIVETS URSPRUNG OCH UTVECKLING Käken på bilden tillhörde en människa som levde i Sverige på stenåldern.
Den har varit central i undersökningen av hur jordbruket spred sig norrut i Europa. Nyutvecklade molekylära metoder och bioinformatiska
analysverktyg gör det möjligt att undersöka DNA hos riktigt gamla skelett från moderna människor. På så vis kan individers släktskap stu
deras i detalj och relateras till andra spår från arkeologiska fynd. Därmed kastar forskningen inte bara nytt ljus över genetiken, utan också
människans demografiska och kulturella historia. Detta är ett bara ett exempel på hur man inom biologin vid Uppsala universitet arbetar
brett och tvärvetenskapligt med evolutionära frågeställningar. Forskningen omfattar allt från livets uppkomst i dess enklaste form, bioke
miska processer på cellnivå och artbildning till att undersöka organismers växelverkan, spridning och fortplantning i en föränderlig värld.
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DATAVETENSKAP

– från 1:or och 0:or till gränslösa möjligheter
Informations- och kommunikationsteknologi finns numera överallt i vardagen.

Datavetenskap är ett brett ämne med stor praktisk betydelse i vår datoriserade värld. Informationsteknologin vid Uppsala
universitet täcker en mängd frågeställningar, från datainsamling och informationsutvinning via signalbehandling, beräkningsteknik
och reglerteknik, till kommunikation av resultaten med hjälp av databashantering och människa-datorinteraktion.
Här finns landets främsta verksamhet inom området med en unik utbildningsbredd och forskningskvalitet med stort internationellt
genomslag. I Uppsala omfattar den datavetenskapliga forskningen datalogi, datorteknik, visuell information och interaktion,
systemteknik och beräkningsvetenskap. En gemensam grund ges av forskning inom bland annat teoretisk datavetenskap,
realtidssystem och datorarkitektur. Matematiska och numeriska metoder utvecklas och används för algoritmkonstruktion,
kunskapsbaserade system, signalbehandling och reglerteknik, bildanalys med mera. Institutionen för informationsteknologi är
med vid forskningsfronten inom många aktuella områden. Som exempel kan nämnas: maskininlärning (med kopplingar till
artificiell intelligens och ”big data”), e-vetenskap, parallellprogrammering och ”Internet of Things”.
Mer tillämpad forskning är ett väsentligt inslag inom bland annat datakommunikation, programvaruutveckling, systemteknik,
beräkningsteknik och bildanalys. Det finns ett starkt interdisciplinärt inslag i forskningen där många projekt har kopplingar till
andra ämnen såsom biologi, ekonomi, medicin, psykologi och teknik. Hållbarhetsfrågor är också centrala i flera forskningsprojekt,
exempelvis inom vattenrening och energisnål datorarkitektur där fokus ligger på minskning av energi- och resursförbrukning.
Ämnesområdets bredd speglas också i ett stort antal samarbeten med olika discipliner inom näringsliv och offentlig sektor. I
Uppsala är ett trettiotal forskargrupper kopplade till datavetenskapen liksom flera centra som spelar en viktig roll i utvecklingen
av avancerade informationsteknologiska verksamheter.

 Mikroskopbilder används flitigt inom medicinsk och biologisk forskning. För att effektivt kunna dra slutsatser utifrån bildernas innehåll behövs datorns hjälp för att mäta och
klassificera till exempel celler. Forskare inom visuell information och interaktion utvecklar metoder för automatisk bildanalys.

 Magnetresonansbilder kan ibland störas av mörka band orsakade av begränsningar i magnetkameran. Dessa kan lätt skymma detaljer av intresse för läkaren. Genom
signalbehandling kan man kombinera flera bilder för att skapa en ren bild utan band, vilket underlättar diagnostiseringen.

 Tekniker för villkorsprogrammering kan användas för att förbättra luftrummets kapacitet genom att optimera trafikflödet.
 Med flera kärnor i processorn blir datorn snabbare, men det ställer nya krav på de som ska skriva programmen för att det inte ska uppstå krockar och konflikter mellan
kärnornas arbete. Forskare inom datorarkitektur tar fram metoder och verktyg för att utveckla effektiva och säkra parallella program.



Denna bild byts ut
mot en på Carolina
Wählby och
bildanalys







NÄTVERK INOM INFORMATIONSTEKNOLOGI Forskningen inom informationsteknologi handlar om datorsystem
och metoder för att använda sådana system för lagring, bearbetning, kommunikation, presentation och analys av data. Bilden visar datorer
vid UPPMAX, universitetets resurs för bland annat högprestandaberäkning och storskalig lagring. En viktig aspekt av UPPMAX är att
tillhandahålla nödvändig infrastruktur, mänskliga resurser och kompetens inom exempelvis algoritm- och kodutveckling.
Informationsteknologin är idag väl integrerad i samhället gällande såväl datorer, internet och mobiltelefoner som elektronisk handel,
avancerad medicinsk utrustning, miljöteknik och andra tekniska system. Området har förändrat vardagen och kommer att fortsätta påverka
på nya sätt i framtiden.
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FYSIK och ASTRONOMI
– från mikro- till makrokosmos
Tänka fritt är stort, mäta rätt är större –
framgångsrik fysikforskning förenar matematikbaserad teori och avancerade experiment.
Gunnar Ingelman, professor i subatomär fysik

Forskningen i fysik och astronomi i Uppsala spänner från materiens innersta byggstenar via molekyler och material till
stjärnor och universums struktur och utveckling. Detta flyttar fram kunskapens gränser och förändrar världsbilden. Baserat på
grundforskningens resultat och metoder bedrivs även tillämpad forskning av betydelse för teknisk utveckling och samhället i
stort, såsom nya material och sensorer, samt för energi och klimat.
De minsta byggstenarna i kosmos och de fundamentala krafterna mellan dem studeras genom partikelkollisioner i acceleratorer
och detektion av kosmiska neutriner i Sydpolens is. Detta lägger grunden för nya teorier, till exempel med supersträngar som
alltings bas.
De första sammansatta komplexa systemen, hadroner och atomkärnor, studeras för att förstå hur kvarkar sammanbinds av den
starka kraften till kärnpartiklar. Kärnfysikaliska mättekniker utvecklas för användning vid dagens kärnreaktorer och kontroll av
icke-spridning av nukleärt material, samt för framtidens fusionsreaktorer.
Nästa nivå i materiens struktur i form av atomer, molekyler och material undersöks exempelvis med laser och synkrotronljus, och
jämförs med teoretiska beräkningar baserade på grundläggande kvantteori. Detta ger ett rikt fält för både grundläggande fysik
och tillämpningar i form av material med intressanta egenskaper som kan leda till nya teknologier.
Forskningen inom rymdfysik och astronomi använder satelliter och stora teleskop i kombination med teoretiska modeller för
att förstå bildandet och utvecklingen av planetsystem, stjärnor och galaxer. En ny inriktning är studier av planeter kring andra
stjärnor än solen, så kallade exoplaneter, vars egenskaper kan ge förutsättningar för liv.
Uppsala har en för Sverige unik forskargrupp inom fysikundervisningens didaktik som undersöker studenters lärande, vilket
bidrar till utveckling av innehåll och undervisningsmetoder inom fysik och närliggande områden. Genom examensprojekt kan
även studenter medverka i forskningsfronten.
Fysiken i Uppsala har belönats med två Nobelpris, till Manne Siegbahn och sonen Kai Siegbahn, och är internationellt mycket
väl etablerad med flera exempel på världsledande forskning.

 Tandemacceleratorn på Ångströmlaboratoriet används dels för grundforskning inom kärnfysik, dels för allehanda tillämpningar, exempelvis datering av arkeologiska fynd med
hjälp av radioaktiva isotoper.

 Den Nobelprisbelönade upptäckten av grafen, som är ett endast ett atomlager tjockt material uppbyggt av kolatomer bundna i sexkantmönster, är ett exempel på nya material
med exceptionella egenskaper som utforskas experimentellt och teoretiskt.

 En konstnärs tolkning av exoplaneten HD 189733b som passerar framför sin stjärna. Analyser antyder att planeten, som är en gasjätte, har vattenånga i sin atmosfär.
 För att utforska nya magnetiska material bygger man först upp dem atom för atom i kombinationer som inte förekommer i naturen och studerar sedan deras egenskaper.
Materialen som utforskas kan komma att användas för till exempel datalagring eller i ny elektronik.





© ogwen





HIGGSPARTIKELN UPPTÄCKT!

En Uppsala-grupp deltar i ATLAS-experimentet vid Large Hadron Collider på CERN,
som 2012 upptäckte Higgspartikeln som förklarar hur partikelfysikens fundamentala partiklar får sina massor. Bilden visar åtta magnetspolar
i experimentets storskaliga uppbyggnad, (jämför med forskaren från Uppsala i förgrunden). Utrymmet innanför fylldes sedan med
högteknologiska detektorer som registrerar de hundratals partiklar som bildas när de motriktade strålarna av protoner kolliderar med de
högsta energier som åstadkommits, motsvarande den energitäthet som rådde i Universum en miljondels miljondels sekund efter Big Bang.
Enorma datamängder måste behandlas i GRID-datorer i Uppsala och runt om i världen för att hitta Higgspartikeln, som är så sällsynt att den
bara skapas i en kollision på 10 miljarder.
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GEOVETENSKAP
– från mineralogi till miljövetenskaper

Planeten jorden drivs av en mängd processer som är länkade till varandra.
Vi jobbar med att förstå dessa, och hur planetens begränsade resurser kan användas på ett hållbarare sätt.
Sebastian Willman, paleobiolog

Geovetenskap synliggör de processer och händelser som byggt upp och fortfarande formar vårt jordklot. Enligt internationella
utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom
utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling.
Ämnesområdet omfattar bokstavligt "det mesta" mellan himmel och jord och innehåller tillämpningar av kemi, fysik och biologi.
Forskningen vid Uppsala universitet sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till
hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Här kartläggs jordens och livets utveckling under flera
miljarder år och hur nedisningar, vind och vatten omformat och ständigt påverkar landskapet. Sambandet mellan atmosfären
och haven studeras också med hänsyn till klimatförändringar baserat på forskning som förenar dåtid, nutid och framtid inom
ramen för hållbar utveckling.
Tillämpad forskning inom geovetenskap är riktad mot frågor av värde för vår civilisation som tillgång till rent vatten, mineralresurser
och koldioxidupptagning. Ett område i fokus är miljö- och naturresursfrågor, bland annat studier av föroreningar i grundvatten,
sjöar och hav, bullerspridning, prospektering efter malmer, mineral och fossila bränslen, väder- och klimatprognoser, bedömning
av jordbävningsrisker samt undersökning av platser för djupförvar av kärnbränsleavfall eller deponering av koldioxid.
Den breda ansatsen i verksamheten bidrar till en mångfacetterad och ämnesövergripande utbildning och forskning om
naturresurser och energifrågor. Studier av naturkatastrofer och livets utveckling är andra prioriterade satsningar som ger upphov
till ämnesöverskridande forskningssamarbeten. Interaktionen mellan forskningsgrupper leder till dynamisk, tvärvetenskaplig
forskning inom frågor som är fundamentala för hållbar utveckling och fungerande världsekonomi.

 Genom studier av fossil försöker vi förstå hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det anpassat sig till ständiga förändringar i miljö och klimat. I de 500 miljoner år
gamla Transantarktiska bergen finner man till exempel rester av en grupp tidiga leddjur, så kallade trilobiter.

Haven är en mycket viktig naturlig sänka för koldioxiden vi släpper ut till atmosfären. Genom att mäta flöden, kan vi se hur upptaget styrs och förändras, här vid mätstationen
Östergarnsholm.

 Ett sätt att minska mängden växthusgaser i atmosfären är att finna metoder för lagring av CO2 i berggrunden.Vi driver utveckling och modellering av
koldioxidinjektionsexperiment, bland annat vid försöksplatsen Heletz, Israel.

 Hur ser marken ut djupt under dina fötter? Med geofysiska mätmetoder, som här utförs vid Röda havet, kan man studera jordens egenskaper och visualisera hur det ser ut
under ytan, leta sprickbildningar och förkastningszoner, eller prospektera för naturresurser.









SANERING AV STARKT FÖRORENADE SEDIMENT Den svenska pappers- och massaindustrin har inte alltid va
rit lika miljövänlig som idag. Gamla utsläpp av förorenat processvatten och cellulosa har gett upphov till förorenade fiberbankar på havsbottnar
längs delar av Sveriges kuster. Dessa fiberbankar kan, om de sprids i havet, skada Östersjöns känsliga ekosystem. Genom tvärvetenskapligt sam
arbete mellan universitet och myndigheter, och med råd från problemägare, utvecklar institutionen för geovetenskaper nya metoder för att be
döma risken för spridning av miljögifter från fiberbankarna samt identifierar de områden som bedöms vara i störst behov av sanering. Miljöhotet
som fiberbankarna utgör mot ekosystemet beror på en speciell kombination av geologi och ekotoxikologi och arvet efter en smutsig industriera.
I arbetet för ett friskare hav är det nödvändigt att känna till fiberbankarnas egenskaper såsom den fysiska och kemiska stabiliteten, innehållet av
miljöföroreningar samt upptag av föroreningarna i näringsväven för att kunna utforma effektiva och hållbara saneringsåtgärder för framtiden.
UP P S A LA

UNI VE R S I T E T

17

T E K N IK

&

N AT U RV E T E N S K A P

KEMI

– från artificiell fotosyntes till biosensorer
Genom att förstå hur substanser bildas på en molekylär nivå, kan vi skapa hållbara metoder för att utveckla nya innovativa mediciner,
material och energiformer utan att kompromissa med våra barnbarns tillgångar.
Joseph Samec, forskare i organisk kemi

Kemi ligger till grund för forskning som kan resultera i upptäckt av smartare material och nya mediciner, samtidigt som den ger
oss nya insikter om vår natur och hur vi dra både nytta av och vårda den. Som vetenskap spänner kemin över ett brett spektrum:
från kartläggning av molekylers egenskaper till utveckling av det senaste cancerläkemedlet, från design av batterier för elfordon
till innovativ datorteknologi, och från utnyttjande av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer.
Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, nära kopplad till världsledande forskning. Utbildningarna
präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en hög andel laborativa moment. Den kreativa och
forskningsintensiva miljön bidrar till såväl hög kompetens inom hela kemiområdet, som spetskompetens inom vissa områden,
exempelvis den för Uppsala unika inriktningen Kemi för förnybar energi.
Forskning i kemi vid Uppsala universitet omfattar teoretisk kemi och beräkningskemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi,
polymerkemi, organisk kemi, samt oorganisk kemi och materialkemi. Många framstående forskare har verkat vid Uppsala
universitet, däribland Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning har bidragit till metoder för upprening
och karakterisering av komplexa material, även i ytterst små mängder. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i dag i
framstående forskning inom hela kemin. Särskilt viktigt är syntes av komplexa molekyler och material med olika funktionella
egenskaper, från sådana som förmår härma fotosyntesen hos växter till polymermaterial som kan återbilda förlorad mänsklig
vävnad. Molekyler och proteiner produceras och karaktäriseras även för forskning inriktad på att förstå grundläggande principer
för katalys, för utveckling av effektiva och säkra läkemedel, samt för att få en ökad inblick i hjärnans sjukdomar.
Utvecklingen av förnybara energikällor och energibärare intar en särskild position i Uppsala och omfattar solceller, artificiell
fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Världsledande forskningssamarbeten
kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive dem med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet
och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem.

 De ser inte så batterilika ut, men denna typ av litiumjonbatterier kommer till användning i allt från mobiltelefoner till elbilar. Vid Ångström Advanced Battery Centre har man
varit med från början i utvecklingen och studerar nu ingående hur man kan ersätta de ingående materialen för att de ska bli billigare och miljövänligare.

 Genom riktad evolution kan man få celler att producera enzymer designade med önskad funktion som till exempel detta epoxidhydrolas. Detta möjliggör framställning av helt
nya, mer effektiva och miljövänliga kemiska katalysatorer.

 Datorsimuleringar har revolutionerat kemivetenskapen med avslöjande bilder på unika detaljer som är svåra att upptäcka med andra metoder. De fluffiga molnen visar atomrörelser på en materialyta – det gröna visar ett atomhopp under en kemisk reaktion. Sådana reaktioner är nyckeln till många industriella processer, och en renare miljö.

 Kemiska solceller, så kallade Grätzel-celler, är den nya generationens solceller som härmar fotosyntesen och är såväl mindre materialkrävande som billigare i produktion.
Principen är så enkel att ett solcells-kit för gymnasieskolor tagits fram där eleverna kan bygga ihop en solcell som driver en miniräknare.









HJÄRNANS KEMI KARTLÄGGS

Hjärnan är ett av kroppens mest avancerade organ som också styr de flesta av kroppens
livsviktiga funktioner. Signalsystemet mellan hjärnans och kroppens celler bygger på ren kemi. För en neurokemist ligger fascinationen i att
förstå varför störningar i hjärnans signalsystem uppstår och hur detta orsakar neurologiska sjukdomar hos människan som exempelvis kronisk
smärta och demenssjukdomar. Med hjälp av unika analysmetoder har forskare inom analytisk kemi kartlagt hur ryggvätskan ser ut hos friska
personer och i detalj beskrivit dess biokemiska karaktär, oöverträffat i detaljrikedom. Detta används för jämförelser med sjuka patienter för
att hitta markörer för tidig diagnos, men även för sjukdomsprognos. Det ger också ledtrådar till sjukdomsorsakerna vilket behövs för att kunna
utveckla botemedel.
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MATEMATIK

– från abstrakt algebra till djurens beteende
Det är kanske inte så allmänt känt att det finns så mycket dynamik och intensitet i matematiken.
Överallt runt oss finns en mängd olösta problem; ingenting är statiskt och allt är inte gjort.
Tobias Ekholm, professor i matematik

Matematik har länge varit det språk som människan använt för att formulera naturvetenskapliga lagar och teorier. Matematiken
var från början tätt förknippad med den praktiska verkligheten och tjänade som ett verktyg för att räkna på saker som var möjliga
att observera. Men under 1900-talet genomgick matematiken en dramatisk utveckling och är nu en fristående vetenskap som är
i ständigt framåtskridande.
Sedan matematikens explosionsartade utveckling har många nya teorier sett dagens ljus och flera av dem har visat sig vara
användbara inom en mängd olika områden. Några exempel är de avancerade matematiska modeller som döljer sig bakom
Googles sökmotor eller den abstrakta uppsats i matematisk logik som ligger till grund för den moderna datorn.
Även om den mest abstrakta matematiken ofta lyckas hitta sina tillämpningar drivs många matematiker av en lust för ämnet
och en fascination för logiska samband och exakt tänkande. Den största delen av den matematiska forskningen vid Uppsala
universitet är ren grundforskning, där forskare utvecklar de befintliga matematiska teorierna och upptäcker nya.
Uppsalas matematiska forskning är särskilt stark inom olika former av analys, algebra, topologi, geometri och sannolikhetsteori.
Ett av de mer utmärkande områdena är symplektisk geometri som har en nära koppling till kvant- och strängteorin.
Ett annat framstående forskningsområde i matematik är talteori, som från början hade till syfte att lösa frågor om grundläggande
egenskaper hos heltalen. Talteoretiker är särskilt intresserade av primtal då primtalen bygger upp heltal på ett sätt som är lätt
att begripa samtidigt som de bildar en mycket oregelbunden och svårgripbar följd. Många av de problem som formulerades vid
talteorins födelse är fortfarande olösta och sökandet efter lösningar har resulterat i en stor samling metoder och teoribyggen som
ständigt leder vidare till nya frågeställningar.
Vid Uppsala universitet bedrivs också nyskapande tvärvetenskaplig forskning vid Centrum för interdisciplinär matematik
(CIM). Centret involverar matematiken i olika fält och erbjuder en plattform för forskningssamarbete mellan matematik, andra
vetenskapliga discipliner och industrin.

 Ett matematiskt område som börjar växa är datorstödd bevisföring, där forskare utvecklar metoder för att översätta matematiska satser till problem som kan beräknas av en
dator.

 Ny matematik uppstår ofta i samtalet. Här diskuterar två forskare ett algebraiskt fenomen.
 Liegrupper är strukturer som studeras inom algebra. Bilden föreställer en tvådimensionell visualisering av den 248-dimensionella Liegruppen E8.
 En tavla och en krita kan ibland vara de enda redskapen som behövs när ny slags matematik växer fram. Inom matematik bedrivs många långsiktiga grundforskningsprojekt
som när de gör framsteg kommer till nytta inom andra ämnesområden och då ofta på ett banbrytande sätt. Ett exempel är symplektisk geometri som har nära koppling till
kvantfysik.









MATEMATISKA MODELLER BELYSER BIOLOGISKA FENOMEN

Matematiker som fascineras av hur
matematiken manifesterar sig i verkligheten ägnar sig vanligtvis åt forskning i tillämpad matematik. Ett relativt nytt tillskott inom tillämpad
matematik i Uppsala är matematisk biologi, där forskare utvecklar modeller som kan förklara biologiska fenomen inom allt från cellbiologi till
gruppbeteende. Forskare i matematisk biologi i Uppsala har exempelvis varit de första att förklara vad det är som styr den ordnade rörelsen i ett
fiskstim. Andra tillämpade områden där framstående forskning bedrivs är beräkningsmatematik, finansiell matematik och matematisk statistik.
Forskningen i tillämpad matematik omfattar ett brett spektrum av ämnen som spänner mellan ren matematik och industriella tillämpningar.
Här finns även en stor betoning på matematisk modellering och simulering.
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TEKNIKVETENSKAP
– från biomaterial till energisystem
Vi fokuserar inte bara på någon detalj, utan har ett perspektiv på hela systemet.
Den grundläggande tanken är att skapa teknik för en bättre och hållbar framtid.
Malin Göteman, forskare i vågkraft

Inom teknikvetenskaper i Uppsala bedrivs bred forskning med tydligt fokus på energi och livsvetenskap. Syftet är att förstå och
utveckla teknik som leder till en hållbar framtid och ett bättre liv för människor och samhället i stort. Helhetssynen och den nära
kopplingen mellan grundforskning och tillämpningar gör att verksamheten gör nytta: även när forskningen ligger i startgroparna
är övertygelsen stor om att den kommer att leda till förbättring av människors levnadsvillkor.
Verksamheten i Uppsala spänner över grundläggande studier på atomär nivå upp till tillämpningar på hög systemnivå. Särskilda
styrkeområden är mikro- och nanoteknologi, materialvetenskap samt energisystem. På Ångströmlaboratoriet finns Nordens största
renrumsanläggning med en unik kombination av utrustningar för avancerad mikro- och nanotillverkning samt högupplösande
mikroskopi och mikroanalys. Ett annat specialområde är mikrosystem för avancerade rymdtillämpningar, där forskningen bland
annat syftar till att minska uppsändningskostnaderna för rymdfarkoster genom extrem miniatyrisering.
Inom teknikvetenskaper finns en bred kompetens inom bland annat material och komponenter för elektroniska tillämpningar.
Smart och energisnål elektronik i form av bland annat trådlösa sensorer växer snabbt, liksom effektivare signalbehandling inom
informationsöverföring, reglering och ljud. Här bedrivs också forskning och utbildning kring hur man bör leda och organisera
innovation för att nya tekniker, produkter och tjänster skall komma samhället snabbare tillgodo. Teknisk utveckling är ofta också
avgörande vid genombrott inom gränsområdet mellan teknik- och livsvetenskaperna. Detta gör det möjligt för forskare vid
Uppsala universitet att kartlägga proteinernas uppbyggnad och olika proteinmarkörer för snabb och enkel medicinsk diagnos
samt utveckla metoder för att återbilda skadade nervbanor i kroppen.
I Uppsala står världsledande teknisk forskning och framstående företag nära varandra. Det ger exceptionella möjligheter till
samarbete och utveckling av innovationer hos såväl universitetet som företagen. Varje år utvecklas i genomsnitt två nya företag
ur forskning inom teknikvetenskaper. Dessa avknoppningar reflekterar verksamhetens bredd ifråga om såväl forskning som
entreprenörskap vilket också får spridning och uppmärksamhet internationellt.

 Forskare vid teknikvetenskaper och avdelningen för kemi har tidigare utvecklat ett batteri som baseras på bland annat cellulosa och saltvatten. I ett treårigt industriellt
samarbete med ett ledande förpackningsföretag utvecklas batteriet mot industriell produktion. Framtidens förpackningslösning kommer erbjuda konsumenter fler funktioner än
idag. Med elektrisk energi lagrad i själva pappersmaterialet öppnas helt nya möjligheter att skapa dessa nya funktioner på ett hållbart sätt.

 Uppsalaforskare har lyckats tillverka avancerade koronagrafer i diamant. Diamantkomponenterna är nu installerade i Very Large Telescope (VLT, Chile) och i Keck-observatoriet
(Hawaii, USA) och används för sökandet av jordliknande planeter. Himlakroppar har redan direktavbildats för första gången.

 Läkemedel för svårt sjuka barn med exempelvis cancer eller neurologisk sjukdom är ofta varken till dos eller utseende anpassade för unga. Med hjälp av teknik som använder
3D-skrivare och det nya bärarmaterialet, Upsalite®, som har utvecklats på Ångströmlaboratoriet, ska Uppsala universitets forskare från teknikvetenskaper, farmaci och Akademiska
sjukhuset utveckla individanpassade preparat.

 Forskning inom mikrosystem syftar till att ersätta en stor del av de tusentals djurförsök som används inom läkemedelsutvecklingen med studier på celler odlade på mikrochip.
Bilden visar ett mikrofluidiksystem där celler kan odlas på ett membran mellan de två kanalerna under kontrollerade former.









KERAMISKA IMPLANTAT FÖR BEHANDLING AV BENDEFEKTER En unik implantatdesign för att
laga stora defekter i skallbenet har utvecklats av Uppsalaforskare tillsammans med plastik och neurokirurger vid Karolinska sjukhuset.
Designen är patientspecifik och baserad på att skapa ett nät av titan med mosaiker av ett keramiskt material. Stora defekter i skallbenet
är mycket komplicerade att laga och tillverkningstekniken bygger på 3D-printning för att uppnå god passform och biologisk integration
av implantatet till skallbenet. Implantatet har erhållit regulatoriska godkännanden och säljs nu av ett Uppsalaföretag i Europa och USA.
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UTBILDAR

framtidens ingenjörer och naturvetare
Våra studenter är framtiden. De är morgondagens excellenta forskare, inspirerande lärare och
kreativa entreprenörer som bidrar till en hållbar värld.

Våra utbildningar inom teknik och naturvetenskap har såväl ämnesmässig spets och bredd som gränsöverskridande
perspektiv varav några är unika i sitt slag. De främsta styrkorna är en nära koppling till forskningen, satsning på pedagogisk
utveckling samt den mångfald av kurser som studenterna erbjuds både inom sitt ämnesområde och utanför.

INGENJÖRSPROGRAM Vi

utbildar studenter inom nio civilingenjörsprogram (femåriga) och fyra högskoleingenjörsprogram(treåriga). De är alla tekniskt kvalificerade utbildningar som vilar på en naturvetenskaplig grund och ger en
kombination av kunskaper med både bredd och djup. Studenterna tränas i att snabbt sätta sig in i nya tankesätt och tekniker
för att lösa problem, de lär sig använda befintlig teknik och att utveckla både den och morgondagens teknik.
CIVILINGENJÖRSPROGRAM - 5 ÅR				
Elektroteknik
Energisystem
Informationsteknologi
Kemiteknik
Miljö- och vattenteknik

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAM - 3 ÅR

Molekylär bioteknik
System i teknik och samhälle
Teknisk fysik
Teknisk fysik med materialvetenskap

Byggteknik
Elektroteknik
Maskinteknik
Medicinsk teknik

KANDIDATPROGRAM Vi

erbjuder nio kandidatprogram som ger stor frihet att välja kurser och fördjupade
inriktningar efter intresse. Man kan även kombinera två naturvetenskapliga ämnen eller bredda med kurser inom ett annat
område som till exempel journalistik, ekonomi eller juridik. Kandidatprogrammen har en stark koppling till forskningen och
kan byggas på med både masterprogram och forskarutbildning men förbereder även för att direkt gå ut i ett yrkesliv utanför
universitetsvärlden.
KANDIDATPROGRAM - 3 ÅR
Biologi/molekylärbiologi
Datavetenskap
Energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Fysik
Geovetenskap
Kemi

Ledarskap - kvalitet - förbättring
Matematik
Miljövetenskap

 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten driver sedan flera år tillbaka ett mentorsprogram för studenter i slutfasen av sin utbildning, där mentorer från arbetslivet delar med sig av
sina erfarenheter.

 Våra campus har forskning och utbildning under samma tak. Denna närhet skapar ett prestigelöst förhållande mellan studenter och forskare.
 Starka forskningsresurser bidrar till att våra studenter använder den senaste tekniken. På bilden ser vi en student som laborerar med högenergetiska joner vid Ångströmlaboratoriets
tandemaccelerator. Våra lärare är också forskare vilket inspirerar och gör studenterna delaktiga i världsledande forskning och de senaste framstegen.

 Uppsala universitet har utbytesavtal med närmare 500 universitet i runt 50 olika länder. Internationella erfarenheter berikar både lärare och studenter.









Bild på lärare som undervisar studenter i face to face-situation.
Bild kommer på Arnold Pears och hans studenter.

PEDAGOGISK UTVECKLING

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens
betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet erbjuder fakulteten sina lärare
ett stöd i pedagogisk utveckling både genom kompetens och resurser. Fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR, arrangerar seminarier och
kurser för lärarna. Det går dessutom att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt.
För att ytterligare utveckla universitetets utbildningsmiljöer mot excellens har ett centrum för matematisk, ingenjörsvetenskaplig,
naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig didaktik inrättats, MINT, för forskning om lärande. Uppsala universitet premierar även lysande
pedagoger genom möjligheten att befordras till excellent lärare.
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Eftersom det är en sådan programbredd i Uppsala träffar du många olika intressanta människor på studentklubbarna.
Jag får inblick i en massa varierande områden, något som ger mig en stadig grund inför framtiden.
Beatrice Orback, före detta student i molekylär biologi.

MASTERPROGRAM Vi erbjuder sexton tvååriga internationella masterprogram som alla ges på engelska. Två av
programmen ges även som ettåriga magisterprogram. Masterprogrammen ger möjlighet till ämnesspecialisering men man kan
även skapa en individuell profil som kompletteras med kurser inom exempelvis forskning och produktutveckling, entreprenörskap
eller företagsledning. Vi lägger stor vikt vid att utveckla studenternas analytiska förmåga och med en masterexamen inom teknik
och naturvetenskap är de väl förberedda för karriär inom til exempel forskning, förvaltning och näringsliv.
Bioinformatik
Biologi/molekylärbiologi (9 inriktningar)
Datavetenskap (3 inriktningar)
Energiteknik
Fysik (8 inriktningar)
Förnybar Elgenerering

Geovetenskap (6 inriktningar)
Hållbar utveckling
Hållbar destinationsutveckling*
Inbyggda system
Industriell ledning och innovation
Kemi (9 inriktningar)

Matematik (3 inriktningar)
Tillämpad beräkningsvetenskap
Tillämpad bioteknik
Vindkraftsprojektering*
* även magisterprogram

FORSKARUTBILDNING

Vi har utbildning på forskarnivå inom många ämnesområden. Frågeställningarna
sträcker sig från grundforskning till tillämpad och industrinära forskning. Två examina kan avläggas på forskarnivå vid teknisk
naturvetenskaplig fakultet: filosofie eller teknologie doktorsexamen (4 år) och filosofie eller teknologie licentiatexamen (2 år).
Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution eller det forskningsprogram som ansvarar för
ämnet eller inriktningen. Uppsala universitets målsättning är att alla studerande på forskarnivå anställs som doktorander, men
antagning kan även ske med annan finansiering, till exempel i form av externa stipendier. Utbildningen har en hög kvalitet
och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den är väl kvalificerad för anställning vid de bästa
universiteten inom och utom landet samt inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt. Utbildningsmiljön har en
internationell prägel med medarbetare från världens alla hörn.

STUDENTLIV Studenter vid Uppsala universitet befinner sig i en levande kulturell miljö som bygger på flera århundraden
av traditioner. Dit hör bland annat nationerna som är studentdrivna föreningar och utgör kärnan i Uppsalas studentliv. Med
sina egna nationshus har de alla olika karaktär, unik historia och egna traditioner. Här finns caféer, restauranger, pubar, teater,
musik- och idrottsverksamhet samt mer än 100 olika intresseföreningar. De är perfekta mötesplatser där studenter umgås
över program- och ämnesgränser, där de kan ha roligt, engagera sig och bygga värdefulla kontaktnät.
Studenter inom teknik och naturvetenskap har också en egen studentkår, UTN, som förutom att bevaka studenternas
intressen i utbildnings-, studiesociala och näringslivsfrågor även anordnar många tillställningar. Den största sker kring sista
april varje år i form av en forsränning i Fyrisåns vårflod.

 Våra utbildningar har en hög andel laborativa moment vilket ger våra studenter praktiska färdigheter och ökad teoretisk förståelse.Vanligtvis är det doktorander som är
laborationslärare och som handleder studenterna vid laborationerna.



Under forsfestivalen veckan innan sista april bygger studenter farkoster som ska ta sig genom Fyrisån och dess fall med besättningen kvar ombord. Tiotusentals människor
samlas kring åkanten för att få se de häpnadsväckande kreationerna ta sig an Uppsalas centrala forsar: Kvarnfallet och Islandsfallet.

 Uppsala universitet kan uppvisa en rad anrika traditioner, symboler och festligheter som fortsätter att utgöra en naturlig del av dagens akademiska Uppsala. Ett exempel är
promotionsceremonin för dem som tagit doktorsexamen under året.

 Sedan sommaren 2013 kan man studera vid Uppsala universitet på Campus Gotland. Högskolan på Gotland gick då samman med Uppsala universitet. Inom teknik och
naturvetenskap ges här utbildningar i vindkraftsprojektering, miljövetenskap, kvalitetsutveckling och ledarskap samt i energiomställning - hållbarhet och ledarskap.









VÅRA CAMPUS
Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan.
Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

BIOMEDICINSKT CENTRUM, BMC Här bedrivs forskning och utbildning
inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Det är ett av Europas
största centra för livsvetenskaper. Här finns en stark koncentration av forskare
inom kemi, strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiska discipliner, vilket ger
unika förutsättningar för utveckling av nya läkemedel.

EVOLUTIONSBIOLOGISKT CENTRUM, EBC På EBC finns en stor del
av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Forskningen är världsledande och till stor del baserad på genetik och riktar sig mot förståelsen av
det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Här hittar du även
Evolutionsmuseet.

GEOCENTRUM Här bedrivs forskning och undervisning i de geovetenskapliga
ämnena, bland annat inom naturresurser och energi, miljörisker, förutsägelser om
jordbävningar, klimatförändringar och livets utveckling. Hållbar utveckling färgar
allt vi gör och kopplingen mellan nutid och historia är vital. Närheten till Sveriges
geologiska undersökning, SGU, skapar en kreativ vetenskaplig miljö mot förvaltning och näringsliv.

INFORMATIONSTEKNOLOGISKT CENTRUM, ITC På ITC finns
Uppsala universitets forskning och utbildning inom informationsteknologi. ITavdelningen tillhör Sveriges bredaste och starkaste och rymmer världsledande
forskning inom flera områden av datavetenskap, numerisk analys, liksom system
och kontroll. Här finns stora forskningscentra inom områden som parallell programmering, e-vetenskap och trådlösa sensornätverk.

CAMPUS GOTLAND Uppsala universitets campus beläget i Visby på Gotland.
Här finns utbildningar och forskning inom exempelvis energiteknik och hållbar
utveckling.

ÅNGSTRÖMLABORATORIET Ångströmlaboratoriet är ett av Europas
mest avancerade laboratorium för forskning och utbildning inom energi och funktionella material. Laboratoriet inrymmer även forskning och utbildning i kemi, matematik, fysik och teknik. Forskningen ligger i den internationella framkanten med
design av funktionella material på atomnivå inom områden som elektronik, livsvetenskaper och sensorer. Energiforskningen är ett särskilt starkt område med applikationer som vågkraft, solceller och solbränslen, batterier och vertikal vindkraft.
På Ångströmlaboratoriet finns Nordens största renrum med en unik kombination
av utrustning för avancerad mikro- och nanostrukturering samt högupplösande
mikroskopi och mikroanalyser.

Biomedicinskt centrum (BMC)

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Geocentrum

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Campus Gotland

Ångströmlaboratoriet

GRAND CHALLENGES
NEED GRAND SOLUTIONS

TEKNISK NATURVETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

