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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av skrivelse till Stiftelsen för 

miljöstrategisk forskning (Mistra) 2013-

03-19 om Stockholms universitets 

åtagande gällande Stockholms 

Resilienscentrum (SRC) och SRC:s 

ansökan om medel (dnr SU 51-3384-12). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av beslut fattat 2013-03-20 om 

yttrande gällande stadgeändring i Anna 

Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 

(dnr SU FV 1.1.1.-0949-13). 

Föredragande: Jonas Holm, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna.  

3. Anmälan från studierektor vid 

Institutionen för socialt arbete om 

misstanke om plagiat vid examination i 

delkursen Evidens och kunskap inom 

socialt arbete, 5 hp, som är en delkurs 

inom Socionomprogrammet (dnr SU FV 

2.5.1-0860-13). Föredragande: Jonas 

Holm, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

4. Yttrande över utkast till lagrådsremiss - 

Sekretess i det internationella samarbetet, 

(dnr SU 10-2595-12). Föredragande: 

Emelie Kankaanpää, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Justitiedepartementet).  

5. Anmälan av beslut fattat 2013-03-22 

angående begäran från Institutionen för 

svenska och flerspråkighet om att få 

utlysa en anställning som adjunkt vid 

Tolk- och översättarinstitutet (dnr SU FV 

2.3.1.4-0354-13). Föredragande: Maria 

Pyke, Ledningskansliet. 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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6. Anmälan av beslut fattat 2013-03-22 

angående begäran från Institutionen för 

lingvistik om att få utlysa en anställning 

som adjunkt (dnr SU FV 2.3.1.4-0356-

13). Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

7. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för material- 

och miljökemi (dnr SU 615-2903-12). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Mattias Edén 

till professor i fysikalisk kemi fr.o.m. 

2013-04-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

8. Anmälan av yttrande till  

Förvaltningsrätten i Stockholm i  

anledning av överklagande av 

disciplinnämndens beslut 2013-03-05  

(dnr SU FV-2.5.1-0520-13). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

9. Anhållan från Humanistiska 

fakultetsnämnden om dispens från 

användande av sjugradig betygsskala på 

kurs i svenska för internationella 

studenter enligt bilagor (dnr SU 154–3.9–

0048-13). Föredragande: Lovisa af 

Petersens, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att kursen, Svenska som 

grannspråk, 7,5 hp (NS0007) får 

betygssättas med tvågradig betygsskala. 

10. Förslag till ändring av ämnesområde för 

anställning som universitetsadjunkt vid 

Institutionen för didaktik och 

pedagogiskt arbete (dnr FV 2.3.1.2-0899-

13). Föredragande: Anders Nilsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ämnesområdet för Anna 

Forssells anställning som 

universitetsadjunkt ändras från 

utbildningsledarskap till pedagogik. 

Det antecknas att beslutet inte innebär 

någon ändring av Forsells arbetsuppgifter. 

11. Anmälan av skrivelse om Uttalande i 

anslutning till Riksrevisionens revision 

av Stockholms universitets 

årsredovisning för 2012 som rektor 

beslutat att avge till Riksrevisionen (dnr 

SU 31-2505-12, doknr 4). Föredragande: 

Madelene Norsell, 

Planeringsavdelningen. 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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12. Anmälan från en studierektor vid 

Institutionen för socialt arbete om 

misstänkt fusk i form av vilseledande vid 

studieprestation i kursen Handledningens 

metodik i socialt arbete, 45 hp (dnr SU 

FV-2.5.1-0362-13). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline 

Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 


