
Summer Academy
Under 6 veckor i sommar kommer drygt 150 studenter från ett trettiotal  
länder till Kalmar för att studera på Linnéuniversitetets internationella  
Summer Academy. 

– Studenterna kommer från världens alla hörn och får uppleva Kalmar 
och det magiska sommarljuset i Skandinavien, säger Anneli Andersson, 
verksamhetsledare på Linnéuniversitetet.
För många av studenterna är detta deras första och största internationella 
upplevelse, kanske också deras enda. 
Att komma till ett helt nytt land som Sverige, innebär många nya er-
farenheter. Därför ägnas hela första veckan åt ett så kallat ”orientation 
programme”.
– Många från Asiens gigantiska storstäder har aldrig sett en blå himmel 
eller blått vatten. Att ha fri tillgång till friskt vatten i kranen har många 
studenter svårt att förhålla sig till. Samtidigt lär de oss att vara sparsam 
med den dagliga användningen. Cykla på våra kullerstenar är en utma-
ning för många och vi har alltid plåster i vår reception. Såväl i klassrum-
men som under de sociala aktiviteterna, lär såväl studenter som all perso-
nal hur vi respekterar varandra och våra olikheter, berättar Anneli.
50-60 lärare undervisar på Summer Academy. Merparten kommer från 
Linnéuniversitetet men även gästande från utlandet.  Att det är populära 
kurser vittnar också ansökningstalen om. 

– Under dessa fem år har vi haft 10 000 sökande från 108 länder och 1 000 
studenter från 65 länder har varit registrerade och på plats i Kalmar. 
Summer Academy avslutas alltid med en ceremoni med diplomutdel-
ning, tal och musik. Musiken står Summer Academy Choir för.
– Förra sommaren hade kören övat in ”En vänlig grönskas rika dräkt” på 
svenska, det var ett riktigt gåshudsögonblick, minns Anneli Andersson.

Internationell konferens på Universitetskajen
Under fyra dagar i juni kommer närmare 150 deltagare från hela världen 
till Kalmar för att delta i den internationella konferensen ”REA Symposium 
on Resilience Engineering”.
Det är åttonde gången som konferensen arrangeras och årets tema är 
”Embracing resilience: scaling up and speeding up”. 
– Det handlar om att diskutera hur vi får de livsviktiga infrastruktursys-
tem, som vi idag förlitar oss på, att inte bara fungera utan också att fung-
era tillsammans, förklarar Amanda Hellström som ihop med Gesa Praeto-
rius är projektledare för konferensen.

Till konferensen kommer deltagare från branscher inom främst flyg, 
sjötrafik, tåg och hälso- och sjukvård samlas för att diskutera infrastruktur 
i olika sammanhang, allt från kärnkraftsfrågor till vattenhantering och 
krisberedskap. Deltagarna är en mix från såväl akademi som näringsliv 
och samhälle.
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Världen kommer till Kalmar i sommar

Läs mer om den   
Internationella REA  

konferensen på lnu.se

Beatrice upptäckte 
Kalmar i Nairobi

Möt Beatrice och fler
av människorna som  
gör vårt universitet
levande.

kalmar.se/2020 

Universitetslivet

Från mitten av 1800-talet till slutet 
av 1920-talet emigrerade ungefär 
1,5 miljoner svenskar till främst 
Amerika. Småland är det landskap 
som hade allra flest emigranter 
med drygt 209 000 personer mel-
lan åren 1851 - 1925. Omkring en 
femtedel av emigranterna återvän-
de till Sverige igen.

Historiska Kalmar


