Vetenskapslandet
- ett gränslöst utvecklande tv-projekt

Hösten 2004 startade Vetenskapslandet, en programserie
om forskning och utbildning vid Sveriges universitet och
högskolor.
Programmet Vetenskapslandet har sedan dess sänts varje
vecka av UR i Kunskapskanalen. Onsdagar 22.00-22.30,
med repris torsdagar 18.30-19.00.
Aktuella reportage varvas med korta nyheter om forskning
och utbildning. Inslagen filmas och redigeras på olika
universitet och högskolor, och programmet sätts ihop i
Göteborg.
Vetenskapslandet visar forskningens betydelse för oss alla.
För individer, samhälle och näringsliv.

Vetenskapslandet är ett nationellt samarbetsprojekt mellan
högskolorna, UR och forskningsfinansiärerna FAS, Formas,
KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova samt
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning. Projektet främjar utvecklingen av högskolornas tv/videoanvändning i kommunikation och utbildning.

Projektet Vetenskapslandet leds av Universitets-TV vid
Göteborgs universitet, som producerar programserien i
samarbete med Utbildningsradion, UR

För mer information kontakta Tove Eriksson, Digitala Medier / Universitets-TV, Göteborgs universitet Tel:031-786 2014.
www.gu.se/media/digitalamedier/program/vetenskapslandet/
E-post tove.eriksson@adm.gu.se

Värt att veta om Vetenskapslandet
• Programserie i Kunskapskanalen om svensk forskning och
utbildning
• 35 nya program/år produceras, under sommar och jul
sänds program i repris.
• 4-6 tv-inslag per program är producerade av Sveriges
universitet och högskolor
•

Centralredaktionen finns vid Göteborgs Universitets-TV

• Sänds i Kunskapskanalen varje onsdag 22.00, repris
torsdagar 18.30
• Alla reportage publiceras på www.forskning.se, där finns
också länk till programmet
•

Sprids digitalt som webb-tv via hemsidor

•

Sänds även som podd-TV

Om projektet:
•

Pågår 2004-2009

• Samarbetsprojekt mellan universitet och högskolor, FAS,
Formas, KK-stiftelsen, NSHU, Vetenskapsrådet, VINNOVA,
och Utbildningsradion UR.
•

Möjliggör mångsidig användning av videoinslag

•

Ger utbildning och utveckling, stärker samverkan

•

Ger hjälp att utnyttja befintliga resurser

• Öppnar vägar till nya samarbeten och ökar användandet
av video för att kommunicera forskningsresultat
Några siffror om Vetenskapslandet februari 2007:
• Över 400 videoinslag om vetenskap o utbildning
finns tillgängliga som webb-tv på forskning.se
• 36 lärosäten (av 39) varit med i programserien
• 26 har helt eller delvis egen tv-/videoproduktion
• 29 högskolor har gått kurs i tv-produktion

För mer information kontakta Tove Eriksson, Digitala Medier / Universitets-TV, Göteborgs universitet Tel: 031-786 2014
www.gu.se/media/digitalamedier/program/vetenskapslandet/
E-post: tove.eriksson@adm.gu.se

