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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av disciplinnämndens beslut    

2012-03-20 (dnr SU 35-3094-11). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av disciplinnämndens beslut    

2012-03-20 (dnr SU 35-0220-12). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

3. Anmälan från en studierektor vid 

Ekonomisk-historiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

examination i kursen Internationella 

relationer III, delkurs 1: teori och metod 

7,5 hp (dnr SU 35-3523-11). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

4. Anmälan från en studierektor vid 

Institutionen för nordiska språk om 

misstänkt fusk i form av otillåtet 

hjälpmedel vid salstentamen i delkursen 

Elevers språkutveckling under 

mellanåren7,5 hp inom ramen för kursen 

Svenska/svenska som andraspråk i 

mångfaldens skola II, skolår F-6 

(US206P), 30 hp (dnr SU 35-0366-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

5. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2012-03-20 (dnr SU 35-3523-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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6. Anmälan från studierektorn vid  

Institutionen för socialt arbete om  

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

examination i kursen Social  

Policy in European Countries, 10 hp 
 (dnr SU 35-0368-12).  Föredragande: 

Katrin Högstedt, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden till ny ledamot i 

Stressforskningsinstitutets styrelse för 

resterande tid av mandatperiod (dnr SU 

31-1077-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 

att utse professor Olle Lundberg, CHESS, 

till ledamot för tiden 2012-04-01 – 2013-

12-31, att ersätta professor Kristina Höök, 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap. 

8. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid Fysikum 

(dnr SU 615-2432-11). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-05-01 

befordra Jan Conrad till professor i 

astropartikelfysik, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

9. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid 

Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap (dnr SU 615-2586-11). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-05-01 

befordra Ian Cousins till professor i 

modellering av organiska miljögifter, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

10. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid Wenner-

Grens institut (dnr SU 611-2889-11). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-05-01 

befordra Tore Bengtsson till professor i 

fysiologi, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

anställning som professor vid 

Institutionen för geologiska vetenskaper 

(dnr SU 611-0814-12). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-05-01 

befordra Uwe Ring till professor i 

strukturgeologi, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

12. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående anställning 

av adjungerad professor vid Institutionen 

för genetik, mikrobiologi och toxikologi 

(dnr SU 611-0055-12). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa Lilianne 

Abramsson Zetterberg som adjungerad 

professor i toxikologi om 20 procent 

fr.o.m. 2012-04-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2012-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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13. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående anställning 

av adjungerad professor i oceanografi vid 

Meteorologiska institutionen (dnr SU 

611-0161-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Markus Meier 

som adjungerad professor i oceanografi om 

20 procent fr.o.m. 2012-08-01 tillsvidare, 

dock längst t.o.m. 2014-07-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, 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 Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     

  


