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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Avtal mellan San Diego State 
University och Stockholms universitet 
avseende studentutbyte (dnr SU FV-
6.1.1-1820-16). Föredragande: Tom 
Morell, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 

2.  Förläggning av läsåret 2017/2018 samt 
anvisningar för kursregistrering och 
studieavbrott (dnr SU FV-3.9-1957-
16). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att läsåret 2017/2018 ska 
indelas enligt följande 

Höstterminen  
2017-08-28 – 2018-01-14 
 
Vårterminen 
2018-01-15 – 2018-06-03 
 
Rektor uppdrar åt respektive områdesnämnd 
att medge dispens för undervisning utanför 
terminstid. 
 
Registrering på kurs görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt alternativt av 
institutionen efter att studenten visat sin 
avsikt att påbörja utbildningen. 
 
Sista registreringsdag för kurser som börjar 
vid höstterminens start 2017 är 2017-09-01 
och 2018-01-19 för kurser som börjar vid 
vårterminens start 2018. För övriga kurser 
ska registrering ha skett senast en vecka 
efter kursstart. 
 
Institutionerna ska informera studenterna 
om att studieavbrott omgående ska anmälas. 
Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre 
veckor efter kursstart) görs av studenten i 
Ladoks studentgränssnitt. Övriga 
studieavbrott anmäls till institutionen som 
rapporterar detta i Ladok. 
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3.  Rekommendationer för 
periodindelning av läsåret 2017/2018 
(dnr SU FV-3.9-1958-16). 
Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekommendera 
periodindelning av läsåret 2017/2018. 
Datum anger gemensamma starttider för 
respektive terminsdel. 

Höstterminen (2017-08-28 – 2018-01-14) 
Terminsdel A: Måndag 28/8 
Terminsdel B: Torsdag 28/9 
Terminsdel C: Tisdag 31/10 
Terminsdel D: Torsdag 30/11 
 
Vårterminen (2018-01-15 – 2018-06-03) 
Terminsdel A: Måndag 15/1 
Terminsdel B: Torsdag 15/2 
Terminsdel C: Tisdag 20/3 
Terminsdel D: Måndag 30/4 
 

4.  Förslag från Humanistiska fakultets-
nämnden om befordran till professor 
vid Institutionen för kultur och estetik 
(dnr SU FV-2.3.2-4162-15). 
Föredragande: Magnus Liw 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Malin Hedlin 
Hayden till professor i konstvetenskap 
fr.o.m. 2016-07-01 med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 
 

5.  Avtal gällande samarbete mellan 
Stockholms universitet och 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i 
drivandet av mentorprogrammet 
Mentor4Research 2.0 (dnr SU FV-6.3-
1971-16). Föredragande: Erica 
Öjermark Strzelecka, 
Samverkansavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

6.  Internremittering av betänkandet 
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – 
ett nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 
(dnr SU FV-1.1.3-1851-16). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att internremittera 
betänkandet till områdesnämnderna. 
 
 
 
 
 
 

7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Arbetsförmedlingen 
angående arbetsmarknadsutbildningen 
Snabbspåret för nyanlända lärare och 
förskollärare (dnr SU FV-6.1.2-1886-
16). Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 

8.  Anmälan av Stockholms universitets 
yttrande över Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen (RUFS) 2050, 
(dnr SU FV-1.1.2-1194-16). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 

Läggs till handlingarna. 
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Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

9.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1913-
16). Föredragande: Karolina Alveryd 
Områdeskansliet for humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa Ulf Bernitz som 
professor med omfattningen 10 procent 
fr.o.m. 2016-07-01 till vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1914-
16). Föredragande: Karolina Alveryd, 
Områdeskansliet for humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa Marianne Levin 
som professor med omfattningen 10 procent 
fr.o.m. 2016-07-01 till vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

11.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1915-
16). Föredragande: Karolina Alveryd, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa Claes Peterson 
som professor med omfattningen 60 procent 
fr.o.m. 2016-07-01 till vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1916-
16). Föredragande: Karolina Alveryd, 
Områdeskansliet for humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa Jan Rosén som 
professor med omfattningen 10 procent 
fr.o.m. 2016-07-01 till vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 

13.  Förslag från Juridiska 
fakultetsnämnden om återanställning 
av professor efter pension vid Juridiska 
institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1917-
16). Föredragande: Karolina Alveryd, 
Områdeskansliet for humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa Claes Sandgren 
som professor med omfattningen 15 procent 
fr.o.m. 2016-07-01 till vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 

14.  Yttrande över 
departementspromemorian Tolktjänst 
för vardagstolkning (ds 2016:7) (dnr 
SU FV- 1.1.3-1004-16). 
Föredragande: Anna-Karin Orsmark 
Hermansson, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Socialdepartementet). 
 
 
 
 

15.  Ändring av beslut avseende fortsatt 
återanställning av professor efter 
pension vid Institutionen för de 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (dnr SU FV-1.2.2-1880-16). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap  

Rektor beslutar att, med ändring av tidigare 
beslut 2016-06-10, att återanställningen av 
Stefan Nordlund som professor ska ha 
omfattningen 60 procent fr.o.m. 2016-07-01 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2016-12-31 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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16.  Begäran från Institutionen för Asien-, 
Mellanöstern- och Turkietstudier om 
att få utlysa två anställningar som 
adjunkt i japanska (dnr SU FV-2.3.1.4-
1319-16). Föredragande: Kajsa Ljung, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
 
 
 
 
 
 

17.  Anmälan av beslut att bevilja dispens 
för anställning av ytterligare en adjunkt 
i svenska som andraspråk vid 
Institutionen för svenska och 
flerspråkighet (dnr SU FV-2.3.1.4-
3275-15). Föredragande: Kajsa Ljung, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 

18.  Yttrande över betänkandet Trygghet 
och attraktivitet – en forskarkarriär för 
framtiden (SOU 2016:29) (dnr SU FV-
1.1.3-1293-16). Föredragande: Rikard 
Skårfors, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). 

19.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet avseende 
samarbete med Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik (SU FV-
6.1.1-1972-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 
 

20.  Förslag till utdelning av 
donationsstipendier inom Juridiska 
fakulteten för läsåret 2016/2017 (dnr 
SU FV-2.1.9-0826-16) 
Föredragande: Aina Saffo, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendier i 
enlighet med Juridiska fakultetsnämndens 
förslag. 
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21.  Anmälan av Juridiska 
fakultetsnämndens beslut ur Noreus’ 
och Westmans stipendiestiftelser för 
läsåret 2016/2017 (dnr SU FV-2.1.9-
0826-16). Föredragande: Aina Saffo, 
Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


