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6. Avtal mellan Stockholms universitet, 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, och Polishögskolan om 
uppdragsutbildning (dnr SU 301-2551-
11). Föredragande: Gun-Britt Norberg, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

7. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande, Formas, om 
beviljat bidrag till forskningsprojekt vid 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-2639-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

8. Anmälan från studierektorn vid 
Institutionen för pedagogik och didaktik 
om misstänkt fusk i form av plagiering 
vid hemskrivning i kursen 
Samhällsvetenskapliga grunder, 15 hp, 
delkursen Arbetsmarknadspolitik och 
ekonomi, 7,5 hp (dnr SU 35-2470-11). 
Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

9. Anmälan av yttrande samt komplettering 
till Högskoleverket avseende Emma Hülls 
anmälan av Stockholms universitet (dnr 
SU 41-2316-11). Föredragande: Emma 
Svennerstam, Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

10. Överenskommelse mellan Institutionen 
för tillämpad miljövetenskap (ITM), 
Stockholms universitet (SU) och 
Naturvårdsverket, (dnr SU 301-2617-11). 
Föredragande:Anders Jigin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, 
universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Agneta Stenborg, Ledningskansliet 
(protokollförare). 
 

Vid protokollet 
 
 
Agneta Stenborg 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


