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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Tillägg till Rutiner för ingående av 
avtal om cotutelle vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV 6.1.1-2654-13). 
Föredragande: Lovisa af Petersens, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avtal om cotutelle vid 
Stockholms universitet som huvudregel 
endast ska ingås med utländska lärosäten. 
Om det finns särskilda skäl kan dock rektor i 
enskilt fall bevilja dispens för samarbeten 
med svenska lärosäten.  

2.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
två professorer vid Institutionen för 
kultur och estetik (dnr SU FV-2.3.1.1- 
3524-15). Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Anna Cullhed och 
Thomas Götselius som professorer i 
litteraturvetenskap fr.o.m. 2017-08-01 
respektive 2017-04-01, med villkor enligt 
särskilda anställningsbeslut. 

3.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Karolinska institutet 
avseende samarbete med Institutionen 
för lingvistik (dnr SU FV-6.5-0313-
17). Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

4.  Godkännande av projektbidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
till Stockholms universitet, 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (SU FV-5.1.2-0338-17). 
Föredragande: Henric Hertzman, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att godkänna projektbidraget. 

 

5.  Anmälan av Samarbetsavtal mellan 
Vetenskapens Hus och AstraZeneca 
AB (dnr SU FV-6.1.2-0315-17). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
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  2 (2) 

6.  Begäran från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
om att få utlysa två 
adjunktsanställningar i barn- och 
ungdomsvetenskap för arbete inom 
grundlärarprogrammet med inriktning 
mot arbete i fritidshem (dnr SU FV-
2.3.1.4-3026-16, 2.3.1.4-3027-16). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

7.  Begäran från Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen 
om att få utlysa två 
adjunktsanställningar i barn- och 
ungdomsvetenskap med inriktning mot 
förskoledidaktik (dnr SU FV-2.3.1.4-
3028-16, 2.3.1.4-3029-16). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

   

   

   
 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand och planeringschef Åsa Borin. Studeranderepresentanter 
har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).  

 
 
Agneta Stenborg 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding 
 
 


