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Välkomna till Vårpromotionen!
KATRINE RIKLUND, prorektor och ställföreträdande rektor

Umeå universitets vårpromotion är den högtid då vi 
promoverar nya doktorer, delar ut pedagogiska och 
vetenskapliga priser, samt promoverar jubeldok-
torer. För 50 år sedan disputerade 30 doktorer vid 
Umeå universitet och vi är mycket glada över att idag 
få hedra 12 av dem genom att promovera var och en 
till doctor jubilaris.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen 
som går att avlägga i Sverige, och doktorstiteln är 
både ett kvitto på genomgången forskarutbildning 
och en dörröppnare för fortsatt karriär vid univer-
sitet och högskolor, eller inom annan offentlig eller 
privat sektor. Att genomgå en forskarutbildning och 
att doktorera är både oerhört tillfredställande men 
också ibland mycket frustrerande. Allt som oftast  
leder forskningen oss forskare in i en återvänds-
gränd, för att plötsligt ta en vändning som öppnar 
nya vägar och leder fram till nya insikter och resul-
tat. Glädje och frustration hör till doktorerandets 
vardag och det som forskarutbildningen lärt er dok-
torer är att tänka och agera kritiskt, att tålamods-
enligt och ödmjukt utforska något nytt, och att vara 
en del i processen med att kontinuerligt flytta fram 
gränserna för vår kunskap om samhället, människan 
och universum. Där har ni doktorer tjänat både  
vetenskapssamhället och Umeå universitet väl.

Att agera kritiskt och att ha ett vetenskapligt för-
hållningssätt är kanske viktigare idag än vad det  
någonsin har varit. Sociala mediers ökade betydelse 
för spridning av tankar, idéer och åsikter, samtidigt 
som vi ser en avtrubbning av kritiskt ifrågasättande,  
leder till att populism och faktaresistens breder ut 
sig i en skrämmande omfattning. Låt därför era kun-
skaper om vetenskaplig metod vara en ledstjärna i 
era framtida karriärer oavsett var ni hamnar, och 
räds aldrig förmågan att ifrågasätta.

Doktorer, nya som mer erfarna, ni har alla gjort er 
väl förtjänta av doktorspromotionens insignier, och 
jag hoppas att dagens promotionshögtid blir en min-
nesvärd sådan. Jag vill på Umeå universitets vägnar 
varmt och hjärtligt gratulera er för era fina bedrifter 
och till era nyvunna doktorstitlar. Hjärtliga gratula-
tioner går också till universitetets pedagogiska och 
vetenskapliga pristagare. 

Lycka till i era framtida åtaganden!



Vårpromotion 2022
Umeå universitet, Nolia, fredagen den 13 maj, kl. 15.00

Intågsprocession

<< Waltz for Ruth >>
Charlie Haden

Inledningsanförande
av Umeå universitets prorektor och  
ställföreträdande rektor Katrine Riklund 

<< Wake me up >>
Avicii

Medicinska fakultetens promotion
Promotor: Anna Arnqvist, vicedekan

Jubeldoktorer:
Bo Bergman – Absens
Lars Gustaf Burman
Lars-Olof Dahlbäck
Giacomo dÉlia – Absens
Staffan Normark
Gösta Samuelson – Absens
Torgny Stigbrand
Inge-Bert Täljedal

Promovendi: 
Jenny Alenius Dalqvist
Karthik Aripaka
Rebecca Baxter
Usama Boles
Lena Brandefors
Chinmay Dwibedi
Elaheh Ekhtiari Bidhendi
Mahsa Fallah
Carolina Fischl
Anders Holmgren
Daniel Kverneng Hultberg

A K M Firoj Mahmud
Pramod Mallikarjuna
Maria Nilsson
Emil Nüssler
Susanna Pusa
Anandi Rajan
Johan Styrke
Anna-Karin Wennstig
Annika Winsnes

<< What a wonderful world >>
George David Weiss och Bob Thiele as  
George Douglas

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakultetens promotion
Promotor: Sara Sjöstedt de Luna, prodekan

Jubeldoktorer:
Glenn Björk
Georg Gustafsson
Huguette Løvtrup-Rein – Absens
Anders Wikby – Absens

Promovendi:
Mary Adjeiwaah
Sofie Areljung
Robin Ekman
Helena Eklöf
Sara Engvall
Gabriel Granåsen
Maria Göransdotter
Anders Hofverberg
Dimitrios Ilandis
Therese Kellgren
Jakub Kryzwda

Lars Larsson
Chanaka Mannapperuma
Patricia Mendoza Garcia
Laxmi Mishra
Keni Ren
Adel Shamshir
Johan Strandberg
Johan Sidenvall
Kavitha Shanmugam
Frithjof Theens
Jessica Gard Timmerfors
Helena Vennberg
Peter Vinnervik

<< En stund på jorden >>
Laleh



Pedagogiska och vetenskapliga 
pristagare

Medicinska fakultetens  
pedagogiska pris 2020
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Eva Lundin 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens  
pedagogiska pris 2020
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Ulla Carlsson-Garnér

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens  
pedagogiska pris 2022
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Lisa Hed 
Lena Kallin Westin

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
samverkanspris 2020
För framstående prestationer av samverkan 
mellan interna och externa aktörer.
Anna Linusson 

Humanistiska fakultetens 
pedagogiska pris 2022
Till lärare med omvittnad pedagogisk  
skicklighet
Van Leavenworth

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2020
Till framstående lärare vid Umeå Universitet
André Baltz

Umeå studentkårs pedagogiska pris 2022
Till framstående lärare vid Umeå universitet
Therese Enarsson

Umeå studentkårs studievägledarpris 2020 
För förtjänstfulla insatser som studie- 
vägledare
Jenny Feltenmark 

Várdduos vetenskapliga pris 2020
Till erfarna akademiker för betydande  
insatser inom humanistisk och samhälls- 
vetenskaplig forskning med samisk  
tematik
Mikael Svonni

Uttågsprocession

<< Cantaloupe Island >>
Herbie Hancock

Musiken framförs av:
Umeå studentkör under ledning av 
director musices Tomas Pleje.

Anna Axelson – sång
Göran Turborn – gitarr
Rickard N Jokela – bas
Per Mikaelsson – trummor





Jubeldoktorer
vid Umeå universitets doktorspromotion 2022

Femtio år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. År 1970-72 promoverades  
30 doktorer vid Umeå universitet och av dessa promoveras 12 till jubeldoktorer.

BO BERGMAN
Odontologie Jubeldoktor
Avhandling: The distribution and concentration 
of zinc and the effect of zinc deficiency in the 
mammalian body. Some experiments in mice 
and rats with special reference to mandibular 
condyle and some other skeletal tissues. 

GLENN BJÖRK
Filosofie Jubeldoktor
Avhandling: The function and formation of  
methylated nucleoside in bacterial and  
phage specific transfer RNA. 

LARS GUSTAF BURMAN
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Studies of enzymatic and  
intrinsic ampicillin resistance in  
Escherichia coli. 

GIACOMO D’ELIA
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Unilateral electroconvulsive  
therapy. 

LARS-OLOF DAHLBÄCK 
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Effects of temporary  
tourniquet ischemia on striated muscle  
fibers and motor end-plates : Morphological  
and histochemical studies in the rabbit and  
electromyographical studies in man.

GEORG GUSTAFSSON
Filosofie Jubeldoktor
Avhandling: Percipitation patterns of auroral  
particles in the ionosphere.

HUGUETTE LØVTRUP-REIN
Filosofie Jubeldoktor
Avhandling: On the discrimination between  
nerve and glial cell nuclei with respect to  
RNA and protein metabolism.

STAFFAN NORMARK
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Genetic, physiological and  
ultrastructural studies on a chain-forming  
mutant of Escherichia coli K12 with increased  
sensitivity to several antibiotics.

GÖSTA SAMUELSON
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: An epidemiological study of  
child health and nutrition in a northern  
Swedish county.

TORGNY STIGBRAND
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Purification and properties of  
umecyanin : a novel intensely blue copper  
protein from horseradish root.

INGE-BERT TÄLJEDAL
Medicine Jubeldoktor
Avhandling: Quantitative studies on  
phosphatases in isolated pancreatic islets  
of mammals.

ANDERS WIKBY
Filosofie Jubeldoktor
Avhandling: Some surface properties of  
glass electrodes.





Medicinska fakulteten
ANNA ARNQVIST, vicedekan, promotor

Medicinska fakulteten fick under 2019-2021 hela 
182 nya medicine doktorer, 96 kvinnor och 86 män. 
Många av dem har valt att promoveras i år, tillsam-
mans med jubeldoktorer som disputerade för 50 år 
sedan.  

Forskningen inom fakulteten spänner över ett brett 
fält från biomedicinsk grundforskning till klinisk, 
patientnära medicinsk forskning och hälsoveten-
skaper. En stor händelse var när Nobelpriset i kemi 
2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier, tidigare 
forskare vid vår fakultet. Hennes framgångsrika 
forskning visar att vi har en excellent forsknings- 
miljö. Flera av fakultetens forskare valde under pan-
demin att fokusera på Covid-19, och har bidragit 
till signifikanta upptäckter. Vi gläds åt att forskare 
vid fakulteten har erhållit stora bidrag och särskilt 
åt de unga lovande forskare som erhållit externa eta-
bleringsbidrag. Fakulteten uppskattar stödet från 
Kempestiftelserna och fortsatt stöd från Knut och 
Alice Wallenberg till WCMM, tillika att delar av sats-
ningen på datadriven livsvetenskap inom precisions-
medicin och infektionsmedicin förläggs till Umeå. 
Värt att notera är också att sedan 1 juli 2020 deltar 
alla doktorander i ett nytt fakultetsgemensamt fors-
karutbildningsprogram. 

Den medicinska fakulteten utbildar framförallt för 
framtidens yrkesverksamma inom hälso- och sjuk-
vården. Därtill erbjuder vi masterprogram och fri-
stående kurser, inom bland annat global hälsa, hälso- 
ekonomi och biomedicin. Allt detta känns alltid  
angeläget, och har blivit ännu mer motiverat, under 
de senaste två åren av pandemi. Att bidra till kompe-
tensförsörjningen i den norra landsänden ser vi som 
vår främsta uppgift där vi arbetar aktivt med regio-
naliserad och distansbaserad utbildning för att stärka 
detta syfte. Vi arbetar också aktivt med program- 
överskridande erfarenhetsutbyte. Fördelen med att 
ro tillsammans blev ytterst tydlig i samband med 
pandemin, där en gemensam bild kunde förmedlas 
till studenterna till exempel hur praktikplaceringar 
i den hårt belastade vården skulle kunna komma 
till stånd. Här har vi också att tacka det pågående 
goda samarbetet med de fyra hälso- och sjukvårds- 
regionerna i norra Sverige, samt alla inblandade 
kommuner. 

Vi önskar fakultetens nya doktorer, jubeldoktorer 
och pristagare ett stort och varmt lycka till! 



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

JENNY ALENIUS DAHLQVIST
Medicine doktor
Avhandling: Heart rate variabilityand  
pacemaker treatment in children with  
Fontan circulation.
Ämne: Pediatrik 

KARTHIK ARIPAKA
Medicine doktor
Avhandling: Studies on the biological  
functions of interaction between  
components in Wnt, TGF-β and HIF  
pathways for cancer progression.
Ämne: Pathologi 

REBECCA BAXTER
Medicine doktor
Avhandling: “Life is for living”: Exploring  
thriving for older people living in nursing homes.
Ämne: Omvårdnad 

USAMA BOLES
Medicine doktor
Avhandling: Coronary Artery Ectasia.
Ämne: Kardiologi 

LENA BRANDEFORS
Medicine doktor
Avhandling: Waldenstrom’s macroglobu- 
linemia – population  based studies of  
familial aggregation and prognostic factors.
Ämne: Onkologi 

CHINMAY DWIBEDI
Medicine doktor
Avhandling: Francisella tularensis:  
persistence, dissemination and source  
attribution: a theoretical and compu- 
tational approach.
Ämne: Mikrobiologi 

ELAHEH EKHTIARI BEDHENDI
Medicine doktor
Avhandling: SOD1 prions transmit templated  
aggregation and fatal ALS-like disease.
Ämne: Patologi 

MAHSA FALLAH
Medicine doktor
Avhandling: Plasminogen: a pleiotropic
inflammatory regulator in radiation-induced
wound formation and wound repair.
Ämne: Onkologi 

CAROLINE FISCHL
Medicine doktor 
Avhandling: Ageing in a digital society:  
an occupational perspective on social  
participation.
Ämne: Arbetsterapi 

ANDERS HOLMGREN
Medicine doktor
Avhandling: Metabolic risk markers and  
relative survival in patients with aortic  
stenosis requiring surgery.
Ämne: Kardiologi

DANIEL KVERNENG HULTBERG
Medicine doktor
Avhandling: Surgery for Rectal Cancer:  
The Impact of Perioperative Factors. 
Ämne: Kirurgi 

A. K. M. FIROJ MAHMUD
Medicine doktor
Avhandling: Molecular mechanisms of  
Yersinia pseudotuberculosis for adaptation  
and establishment of infection in host tissue.
Ämne: Molekylärbiologi



Doktorer vid den Medicinska fakulteten

PRAMOD MALLIKARJUNA
Medicine doktor
Avhandling: The role of transforming growth 
factor-β signaling and hypoxia-inducible  
factors in renal cell carcinoma.
Ämne: Molekylärbiologi

MARIA NILSSON
Medicine doktor
Avhandling: Tumor instructed normal tissue:  
studies of potential extratumoral biomarkers  
and therapeutic targets in prostate cancer. 
Ämne: Patologi 

EMIL NÜSSLER
Medicine doktor
Avhandling: Vaginal Prolapse Surgery:  
An Epidemiological Perspective. 
Ämne: Medicin och hälsovetenskap 

SUSANNA PUSA
Medicine doktor
Avhandling: Vägen mot implementering  
av familjecentrerad omvårdnad.
Ämne: Omvårdnad 

ANANDI RAJAN
Medicine doktor
Avhandling: Capsid Protein Functions of  
Enteric Human Adenoviruses.
Ämne: Virologi

JOHAN STYRKE
Medicine doktor
Avhandling: Traumatic Brain Injuries  
and Whiplash injuries – Epidemiology  
and Long-Term Consequences.
Ämne: Kirurgi och rehabilitering 

ANNA-KARIN WENNSTIG
Medicine doktor
Avhandling: Long-term side effects of  
Radiotherapy in Breast Cancer – studies in  
ischemic heart disease and lung cancer.
Ämne: Kirurgi/Onkologisk kirurgi

ANNIKA WINSNES
Medicine doktor
Avhandling: Evaluating an experimental  
model consecutive to abdominal wall  
hernia repair outcome.
Ämne: Kirurgi





Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
SARA SJÖSTEDT DE LUNA, prodekan, promotor

Idag har vi samlats för att uppmärksamma vår  
fakultets nyblivna doktorer samt våra pristagare. 
Deras nyvunna kunskaper och engagerade arbete  
utgör betydelsefulla delar för fakultetens framgångs-
rika forskning, undervisning och samverkan med 
samhället.

De senaste årens coronapandemi har påtagligt  
påverkat verksamheten, med distansarbete, digi-
tal undervisning och digitala möten. Anställda och 
studenter har på ett imponerande sätt arbetat för 
att klara av omställningarna. Antalet studenter har 
ökat och 2021 nådde antalet förstahandssökande till  
fakultetens nybörjarprogram en ny toppnivå om 
drygt 1500 studenter. Nedan nämns några av fakul-
tetens många händelser.

Stiftelsen för strategisk forskning satsar 91 miljo-
ner på tre skogsforskningsprojekt vid Umeå Plant 
Science Centre. Projekten vill ta fram modeller för 
en hållbar utveckling av framtidens skogsträd med 
hjälp av bioteknik och nya digitala verktyg. Ett kom-
petenscentrum för hållbar produktion av cement 
och bränd kalk har bildats, där forskare vid fakulte-
ten i samverkan med industrin bidrar till en hållbar  
utveckling av mineralindustrin.

En av fakultetens professorer inom artificiell  
intelligens (AI) har utsetts till programdirektör för 
det nationella forskningsprogrammet WASP-HS  
(Wallenberg AI, Autonomous Systems and Soft- 
ware Program – Humanities and Society), där  
Wallenbergsstiftelser satsar upp till 660 miljoner 
kronor. Programmet syftar till att öka kunskapen om 
möjligheter och utmaningar med AI och autonoma 
system med grund i excellent forskning inom huma-
niora och samhällsvetenskap. 

Forskning på Konstnärligt campus stärks, bland  
annat via flera nyanställda professorer och lektorer 
vid Arkitekthögskolan och Designhögskolan, och  
det nystartade Umeå centrum för arkitektur, design 
och konst (UmArts). Glädjande är också att Design-
högskolan för sjätte året i rad är på första plats i Red  
Dot Design Ranking som listar designutbildningar i  
Europa och Amerika.

Under åren 2019-2021 avlades 97 doktorsexamina 
vid vår fakultet, 60 män och 37 kvinnor. Vi är stolta 
över de fina prestationer och resultat våra doktorer 
uppnått och vill rikta ett stort tack till dessa för deras 
bidrag. Vi önskar våra nyblivna doktorer och våra 
pristagare all lycka till i framtida yrkesliv och i livet!



Doktorer vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

MARY ADJEIWAAH
Filosofie doktor
Avhandling: Quality assurance for magnetic  
resonance imaging in radiotherapy.
Ämne: Radiologi och bildbehandling 

SOFIE ARELJUNG
Filosofie doktor
Avhandling: Utanför experimentlådan:  
Kunskapsproduktion, tid och materia i  
förskolans naturvetenskapsundervisning.
Ämne: Pedagogiskt arbete 

HELENA EKLÖF
Filosofie doktor
Avhandling: Genetic diversity and differentia-
tion in natural and managed stands of  
Norway spruce (Picea abies).
Ämne: Ekologi 

ROBIN EKMAN
Filosofie doktor
Avhandling: Quantum Kinetic Theory for  
Plasmas: spin, exchange, and particle  
dispersive effects.
Ämne: Teoretisk fysik 

SARA ENGVALL
Filosofie doktor
Avhandling: Opening the black box of  
mathematics teachers’ professional growth:  
A study of the process of teacher learning.
Ämne: Pedagogiskt arbete 

JESSICA GARD TIMMERFORS
Filosofie doktor
Avhandling: Wood chips for kraft and sulfite 
pulping: evaluation of novel forest-industrial 
drum-chipping technology.
Ämne: Teknisk kemi 

GABRIEL GRANÅSEN
Filosofie doktor
Avhandling: Patient stratification and  
treatment effects in diseases with disturbed  
cardiac function.
Ämne: Medicinteknik 

MARIA GÖRANSDOTTER
Filosofie doktor
Avhandling: Transitional Design Histories.
Ämne: Industridesign 

ANDERS HOFVERBERG
Filosofie doktor
Avhandling: Motivation, students, and the  
classroom environment: Exploring the role of 
Swedish students’ achievement goals in  
chemistry.
Ämne: Pedagogiskt arbete 

DIMITRIOS ILANDIS
Filosofie doktor
Avhandling: Biochemical Conversion of  
Biomass: Hydrothermal Pretreatment,  
By-Product Formation, Conditioning, Enzymatic 
Saccharification, and Fermentability.
Ämne: Kemi 

THERESE KELLGREN
Filosofie doktor
Avhandling: Hidden patterns that matter :  
statistical methods for analysis of DNA  
and RNA data. 
Ämne: Beräkningsvetenskap 

JAKUB KRZYWDA
Filosofie doktor
Avhandling: May the Power Be with You:  
Managing Power-Performance Tradeoffs  
in Cloud Data Centers.
Ämne: Datavetenskap 

LARS LARSSON
Filosofie doktor
Avhandling: Managing cloud resource scarcity.
Ämne: Datavetenskap 

CHANAKA MANNAPPERUMA
Teknologie doktor
Avhandling: Human-computer interaction  
principles for developing web-based genomics 
resources.
Ämne: Bioinformatik och systembiologi Genetik. 
Människa-datorinteraktion 

PATRICIA MENDOZA GARCIA
Filosofie doktor
Avhandling: Harnessing the power of model  
systems to investigate regulation of  
Anaplastic Lymphoma Kinase function.
Ämne: Molekylärbiologi 



Doktorer vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

LAXMI MISHRA
Filosofie doktor
Avhandling: FtsH metalloproteases and their 
pseudo-proteases in the chloroplast envelope  
of Arabidopsis thaliana.
Ämne: Biokemi 

KENI REN
Teknologie doktor
Avhandling: Zoom in on the precision  
livestock farming.
Ämne: Inbäddad systemteknik 

ADEL SHAMSHIR
Teknologie doktor
Avhandling: Study of retention mechanisms in 
Hydrophilic Interaction Chromatography by  
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.
Ämne: Analytisk kemi 

KAVITHA SHANMUGAM
Teknologie doktor
Avhandling: A Systems Oriented Assessment 
Framework for Sustainable Cities. Evaluating  
the circular and sustainable performance of  
essential municipal services.
Ämne: Datavetenskap 

JOHAN SIDENVALL
Filosofie doktor
Avhandling: Lösa problem – Om elevers  
möjligheter att lära sig matematik genom  
problemlösning och hur lärare kan stödja  
processen.
Ämne: Ämnesdidaktik med inriktning  
mot matematik 

JOHAN STRANDBERG
Filosofie doktor
Avhandling: Non-parametric methods for  
functional data.
Ämne: Matematisk statistik 

FRITHJOF THEENS
Filosofie doktor
Avhandling: Does Language Matter? 
Sources of inequivalence and demand of  
reading ability of mathematics tasks in  
different languages.
Ämne: Pedagogiskt arbete

HELENA VENNBERG
Filosofie doktor
Avhandling: Att räkna med alla elever.  
Följa och främja matematiklärande i  
förskoleklass.
Ämne: Pedagogiskt arbete

PETER VINNERVIK
Filosofie doktor
Avhandling: När lärare formar ett nytt  
ämnesinnehåll: Intentioner, förutsätt-
ningar och utmaningar med att införa  
programmering i skolan.
Ämne: Pedagogiskt arbete





Pristagare
 vid Umeå universitets doktorspromotion 2022

Medicinska fakultetens  
pedagogiska pris 2020 
Professor och överläkare Eva Lundin, Institu-
tionen för medicinsk biovetenskap, får priset 
för sitt djupa engagemang i undervisning i sitt 
ämne på ett stort antal av fakultetens program. 
Hon har alltid studenternas lärande i fokus 
och skapar genom sin undervisning en anda 
inom gruppen där alla känner att målet är att 
inhämta och dela kunskap.

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakultetens pedagogiska pris 2020 
Universitetslektor Ulla Carlsson-Granér, 
Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap, får priset för sitt stora 
engagemang i att kontinuerligt utveckla 
och förbättra kvalitén i kurser och 
utbildningsprogram, sitt starka pedagogiska 
ledarskap och sin pedagogiska skicklighet.

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakultetens pedagogiska pris 2022
Universitetslektor Lisa Hed, Institutionen  
för matematik och matematisk statistik och  
Universitetslektor Lena Kallin Westin, 
Institutionen för datavetenskap, får priset 
för framstående pedagogisk förmåga. Lisa 
Hed har en sällsynt god pedagogisk förmåga 
och stort engagemang för utbildning på alla 
nivåer. Lena Kallin Westin har lång erfarenhet 
av starkt pedagogiskt ledarskap och ett brett 
kunnande inom utbildningsfrågor.

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakultetens samverkanspris 2020
Professor Anna Linusson Jonsson, Kemiska 
institutionen, får priset för betydande insatser 
vad gäller samverkan mellan inte bara fakulte-
tens verksamhet utan forskning från olika delar 
av universitetet och det omgivande samhället. 
Hennes samverkan inom sitt eget ämnesområde, 
läkemedelskemi, genom Forskning à la carte där 
hon håller föredrag på skolor om bland annat 
kemi knutet till malaria och denguefeber påvisar 
hennes genuina engagemang att kemi är ett 
spännande och intressant ämne.

Humanistiska fakultetens  
pedagogiska pris 2022
Universitetslektor Van Leavenworth, 
Institutionen för språkstudier, får priset för 
skicklighet i sin lärargärning, där han med  
breda ämneskunskaper, spetskompetenser  
inom forskning, samt välgrundade pedagogiska 
tankar och praktiker utgör en källa till  
inspiration för såväl studenter som kollegor.

Umeå studentkårs pedagogiska 
pris 2020
Doktorand och universitetsadjunkt André Baltz,  
Institutionen för kultur- medievetenskaper, får 
priset för att genom ett genuint engagemang  
för att både utbilda och bilda studenter, och  
förståelse för studenternas situation i klass-
rummet som livet. 

Umeå studentkårs pedagogiska 
pris 2022
Universitetslektor Therese Enarsson,  
Juridiska institutionen, får priset för att på ett 
inbjudande och lösningsorienterat sätt verkat  
för att skapa meningsfulla kunskapsutbyten  
och öppna, tankeställande diskussioner.  
Genom hennes glädje för undervisningen  
samt hennes förståelse för studenternas  
unika situationer bjuder Therese Enarsson  
på tillgänglig utbildning av hög kvalitet.

Umeå studentkårs  
studievägledarpris 2020 
Studievägledare Jenny Feltenmark, Institutio-
nen för Psykologi får priset för att genom sitt 
stora engagemang och förståelse för student- 
erna har Jenny Feltenmark gjort ett värdefullt 
arbete för att skapa en trygg miljö med hopp  
om framtiden. Hon delar glädje, sorg och  
frustration med studenterna och vågar stå upp 
när det blir fel. I Jenny har studenterna en  
ständig följeslagare, i med- och motvind.

Várdduos vetenskapliga pris 2020
Professor emeritus Mikael Svonni, Samisk  
språkvetenskap, har under lång tid arbetat  
med undervisning i samiska och forskning  
om samiskt språk, särskilt nordsamiska.  
Mikael Svonnis omfattande forskning om 
nordsamisk satsbyggnad har resulterat i 
grammatikor och ordböcker.
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