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CORONARELATERAT

Test och isolering rekommenderas vid inresa till Sverige från utlandet
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19
och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten. Stanna hemma i minst sju dagar
efter ankomst till Sverige.
Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i
samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.
Läs mer om inresor från utlandet på Folkhälsomyndighetens webbplats
Håll dig uppdaterad på lu.se/corona

Self-isolation and testing upon return to Sweden
The Swedish Public Health Agency also recommends that everyone – including Swedish citizens
and residents – who has travelled abroad to countries with new variants of the coronavirus selfisolates for seven days and gets tested on day five after (re)entry into Sweden.
If you don't get any symptoms and don't test positive during this period, you should be able to move
more freely again after those seven days. Make sure to follow the rules and recommendations that
apply to everyone, however.
Learn more about restrictions for foreign travellers on the Public Health Agency website
Keep yourself updated on Staff Pages

UNIVERSITETSGEMENSAMT

Resultat från miljöledningsrapport 2020*
Miljöledningsrapporten för 2020 är nu inlämnad till
Naturvårdsverket och visar att fem av sju relevanta
miljömål har uppnåtts.
Utsläppen från tjänsteresor med flyg har minskat med 86 %
jämfört med föregående år, men energiförbrukningen har
däremot inte påverkats så mycket av pandemin. Andra
miljömål som uppnåtts är att universitetet har fastställt ett nytt
placeringsreglemente för fossilfria placeringar i värdepapper, tecknat ett samverkansavtal för
hållbarhet med Akademiska Hus och hållit en workshop med universitetets ledning om risker och
möjligheter med bibehållet lågt flygresande.
Se rapporten och läs mer på Medarbetarwebben

Results of the 2020 environmental management report
The environmental management report for 2020 has now been submitted to the Environmental
Protection Agency and shows that 5 out of 7 relevant environmental targets were met.
Emissions from business travel by air dropped by 86% compared with the previous year, but energy
consumption was not much affected by the pandemic. Other target that were met are that the

University has approved new investment regulations for fossil-free investments in securities, signed a
collaboration agreement for sustainability with Akademiska Hus and held a workshop with University
management on the risks and opportunities of maintaining low rates of air travel.
See the report and read more on Staff Pages

UKÄ:s kvalitetssäkring pågår
Universitetskanslersämbetet genomför just nu en granskning av Lunds universitets
kvalitetssäkringsarbete inom utbildning. Granskningen genomförs på samtliga svenska
universitet och högskolor under en sexårsperiod och mitt i cykeln är det nu dags för Lunds
universitet.
Den första delen av granskningen bestod av en självvärdering skriven av universitetet och en inlaga
författad av studenter och doktorander. Nästa steg i granskningsprocessen är platsbesök där
bedömargruppen under vecka 8 intervjuar olika ledningsfunktioner på universitetet. Beslut om
granskningens utfall beräknas till någon gång under hösten 2021.
Vill du veta mer om granskningen och ta del av självvärderingen, läs mer på Medarbetarwebben.

Ny medarbetare vid Lunds universitet?
Ta chansen att lära dig mer om din nya arbetsplats! Under den digitala Välkomstdagen för nya
medarbetare får du en inblick i såväl vision, organisation som forskning, allt för att du ska få
uppleva den bredd som vårt universitet står för.
Evenemanget genomförs i direktsändning, registrering sker via Kompetensportalen.
Datum: 16 april 2021 klockan 9:00-11:00.

New employee at Lund University?
Get to know your new workplace! During the digital Welcome Day for New Employees you will
get an insight into both vision, organisation and research – all to give you a feeling of the
different parts that make up our university.
The event is streamed live, register through Kompetensportalen.
Date: April 16th, Time: 13:00-15:00.

Ny utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar
Har du en idé om en ny uppdragsutbildning som Lunds universitet
skulle kunna erbjuda? Mellan den 1 mars - 15 april finns åter chansen
att söka medel för utveckling av nya utbildningar för yrkesverksamma.
Det gäller även dig som sökt tidigare, men inte beviljats medel.
Utlysningen, som nu öppnar upp för tredje gången, matchar den pågående
satsningen på att stärka och utveckla samverkan med företag, myndigheter
och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling.
Totalt delas upp till 150 000 kr ut per beviljat koncept, detta under en period på sex månader. De tre
förslag som väljs ut kommer gemensamt att bjudas in till ett informations- och uppstartsmöte med
affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning.

– Avgörande för relevansen hos bidragen är att vi hittar en balans mellan universitetets
kompetensområden och kundernas behov, säger Lars Palm, chef på avdelningen för
uppdragsutbildning.
Läs mer om utlysningen och ansök på Medarbetarwebben.

New call for proposals for commissioned education
Do you have an idea for new commissioned education that Lund University could offer?
Between March 1 and April 15, you will once again have the chance to apply for funding for the
development of new courses or programmes for professionals. This also applies to those who
have applied before but were not granted funding.
The call for proposals, which is now opening for the third time, matches the ongoing efforts to
strengthen and develop external engagement with companies, authorities and organisations in terms
of their need for skills development.
In total, up to SEK 150 000 will be distributed per approved concept over a period of six months. The
three proposals that are selected will be jointly invited to an information and start-up meeting with
business developers at Lund University Commissioned Education (LUCE).
Read more about commissioned education and call for application on Staff Pages.

FORSKNINGSRELATERAT

Workshop: Forskning och IT, hur ska universitetet stödja forskare?*
Den 23 och 24 mars klockan 9-11 arrangerar Einfrastrukturutredningen två workshopar riktade till forskare
vid universitetet. Fokus är hur universitetet ska utveckla en
dynamisk och flexibel IT-process som gör det möjligt för
forskare att förverkliga sina idéer när det gäller dataanalys
och publikationer.
•
•
•

Vilka utmaningar står du som forskare inför?
Hur vill du att dina behov ska tillgodoses?
Vad gör vi bra som forskare/IT-team just nu och vad kan
bli bättre?

E-infrastrukturutredningen inleddes oktober 2020 på uppdrag av LU:s forskningsnämnd.
Läs om eventet på Medarbetarwebben

Workshop: Research and IT, how should Lund support researchers?
On the 23rd and 24th of March at 09.00-11.00, the e-infrastructure inquiry will arrange two
workshops aimed at researchers at Lund University (LU). With focus on how Lund University
should evolve a dynamic and flexible IT support process to enable researchers to realize their
ideas in terms of data analysis and publications.
•
•
•

What kind of challenges do you as a researcher face?
How would you like your needs to be met?
What do we do well as a researcher/IT team at the moment and what could be better?

The e-infrastructure investigation was initiated in October 2020 on behalf of the university-wide
research board at LU.
Read about the event on Staff Pages.

Informationsmöte: forskningsprogram för excellens
Universitetet avsätter upp till 100 miljoner kronor till en utlysning av universitetsgemensamma
medel till forskningsprogram för excellens vid Lunds universitet, med fokus på Agenda 2030
och hållbar utveckling. Nu bjuder vicerektor Per Mickwitz in till ett informationsmöte för att
berätta mer om utlysningen och programmet, och svara på frågor.
Av denna summa används en del för en ny satsning på ytterligare doktorandtjänster inom
forskarskolan Agenda 2030 och den andra delen på denna universitetsgemensamma utlysning av
post-doktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Syftet med programmet är att universitetet
ska uppnå internationell excellens inom forskningsområdet.
Onsdagen den 10 mars klockan 15-16. Mötet kommer att hållas på engelska (men det går bra att
ställa frågor också på svenska) över Zoom. Sista dagen för anmälan är 8 mars.
Läs mer i Medarbetarwebbens kalendarium

Information meeting: research programme for excellence
Lund University commits up to 100 MSEK in support of research programmes for excellence at
the university, focusing on Agenda 2030 and sustainable development. Now Pro ViceChancellor Per Mickwitz invites you to an information meeting concerning the call and
programme.
One part of this sum is intended to increase the number of PhD positions connected to the graduate
school Agenda 2030, and another part is earmarked for post-doctoral positions within various crossdisciplinary projects. The purpose of the programme is that Lund University shall attain international
excellence in research.
On Wednesday 10 March at 3-4 pm, The meeting will be held in English (but questions in Swedish
are welcome) over Zoom. Note that the last day to register is 8 March.
Read more on Staff Pages

Knowledge for Sustainable Development Lund University Research conference*
Call for abstract open until March 21
What can the research community at Lund University bring to the
table in order to advance the knowledge for sustainable
development? At this conference, we ask researchers at Lund
University for research contributions and pitches to the
matchmaking event, that relate to the conference themes. The call
for abstract closes on March 21.
Read more about the call for abstract – sustainability.lu.se
Read about the conference – sustainability.lu.se

Framtidens innovationer*
LU Innovation och Altitude Meetings bjuder in till en
inspirerande eftermiddag där vi hyllar
innovationskraften vid Lunds universitet.
Var med när vi smygkikar in i framtiden! Vilka är de mest
spännande och innovativa idéerna vid Lunds universitet just
nu?
Den 16 mars 14.00-15.30 delar vi ut Lunds universitets och
Sparbanken Skånes Pris för Framtidens Innovationer 2021!
Varje år gör forskare och studenter upptäckter som skapar nya möjligheter för människor över hela
världen. Genom att omsätta vår kunskap kan vi hitta lösningar på framtidens utmaningar.
Evenemanget är digitalt och öppet för alla att delta. Anmäl dig på eventsidan!
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