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 Ärende Åtgärd 

1. Beslut att lämna offert till Skolverket 

angående uppdragsutbildning 

Entreprenöriellt lärande 7,5 hp 

vårterminen 2014 (dnr SU FV-6.1.2-

3522-13). Föredragande: Ulla-Brita 

Ekqvist, Avdelningen för externa 

kontakter. 

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 

2. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för material- och miljökemi (dnr SU FV-

2.3.1.1-3593-13). Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Osamu 

Terasaki som professor fr.o.m. 2014-01-01 

tills vidare, dock längst till och med 2014-

12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

3. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Naturvårdsverket, om beviljat bidrag till 

forskningsprojekt vid 

Nationalekonomiska institutionen (dnr 

SU 6.1.2-3562-13). Föredragande: 

Henrik Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor i pedagogik, vid 

Centrum för de samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik (dnr SU FV-2.3.1.1–

3160-13). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utnämna professor Peter 

Davies som affilierad professor i 

pedagogik, vid Centrum för de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 

fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2018-11-30. 

5. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående 

uppdraget att genomföra kursen 

Utveckling av kvalitet i studie- och 

yrkesvägledningen (dnr SU FV-6.1.2-

3560-13). Föredragande: Henrik Lindell, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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6. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungl. Konsthögskolan 

angående samarbete med Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

6.1.3.-3578-13). Föredragande: Henrik 

Lindell, Områdeskansliet för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i data- och systemvetenskap, 

med inriktning IT-management vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 615-3799-12). 

Föredragande: Anders Nilsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Lazar 

Rusu till professor i data- och 

systemvetenskap, med inriktning IT-

management vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap fr.o.m. 2013-12-01, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

8 Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i psykologi, särskilt arbets- och 

organisationspsykologi vid Psykologiska 

institutionen (dnr SU FV 2.3.2-0305-13).  

Föredragande: Anders Nilsson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra docent Petra 

Lindfors till professor i psykologi, särskilt 

arbets- och organisationspsykologi vid 

Psykologiska institutionen fr.o.m. 2013-

12-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Livsmedelsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (dnr SU FV-

6.1.2-3595-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

10. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (SU 

FV-6.1.2-3601-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

11. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Naturvårdsverket om beviljat bidrag till 

forskningsprojekt vid Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-5.1.2-

3549-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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12. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande, Formas, 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi (dnr SU FV-5.1.2-3548-

13). Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

13. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Vetenskapsrådet om beviljat bidrag till 

forskningsprojekt vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-5.1.2-3460-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

14. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående 

uppdraget att bistå vid framtagandet av 

en nationell apl-utvecklarutbildning (dnr 

SU FV-6.1.2-3561-13). Föredragande: 

Henrik Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

15. Överenskommelse mellan Skolverket och 

Stockholms universitet angående 

uppdraget att utvärdera framtagandet av 

en nationell apl-utvecklarutbildning (dnr 

SU FV-6.1.2-3559-13). Föredragande: 

Henrik Lindell, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

16. Utseende av ordförande för 

Beredningsgruppen 

universitetslärarutbildningen för perioden 

t.o.m. 2014-12-31. Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet.  

Rektor beslutar utse professor Stefan 

Nordlund vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, till 

ordförande.  

17. Förlängning av uppdrag som 

tillförordnad chef vid Kansliet för 

strategiska partnerskap (jfr. dnr SU FV-

1.1.2-2035-13). Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet.  

Rektor förlänger projektledaren Karin 

Ulfsdotter Crepins uppdrag som 

tillförordnad chef för Kansliet för 

strategiska partnerskap fram till dess att 

rekrytering av kanslichef är klar, dock 

längt t.o.m. 2014-06-30, i övrigt med 

villkor enligt rektors beslut 2013-06-28. 

Det antecknas att mbl-förhandling förevarit 

2011-11-19. 
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18. Revidering av instruktion för strategiska 

partnerskap (dnr SU FV-1.1.2-2035-13). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet.  

Rektor beslutar fastställa reviderad 

instruktion. 

Det antecknas att mbl-förhandling förevarit 

2011-11-19. 

19. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Sociologiska 

institutionen (dnr: SU FV-2.3.1.1-3592-

13). Föredragande: Magnus Liw, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Barbara 

Hobson som professor efter pension fr.o.m. 

2013-12-01 t.o.m. 2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

20. Fördelning av medel till 

Studentavdelningen för utveckling av 

VFU-portalen. Föredragande: Karolina 

Pihlblad, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att ersätta 

Studentavdelningen för att täcka kostnader 

för utveckling av VFU-portalen under år 

2012 med 3 080 849 kronor. 

21. Utseende av Stockholms universitets 

ombud vid bolagsstämma för 

Högskolerestauranger AB. 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse 

områdeskanslichefen Susanne Thedéen till 

Stockholms universitets ombud för 

perioden t.o.m. 2014-12-31. 

 

Dessa beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Hans Adolfsson i närvaro av 

ställföreträdande förvaltningschef Jenny Gardbrant. Studeranderepresentanter har informerats 

och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet 

(protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Hans Adolfsson 


