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7. Klassificering av kurser inom 
specialpedagogprogrammet och 
speciallärarprogrammet (dnr SU 51-
2704-12). Föredragande: Svante 
Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att kurser inom 
specialpedagogprogrammet och 
speciallärarprogrammet ska klassificeras 
som 50 procent medicin, 25 procent 
undervisning och 25 procent 
samhällsvetenskap fr.o.m. 2012-01-01 och 
som 50 procent medicin, 25 procent VFU 
och 25 procent samhällsvetenskap fr.o.m. 
2013-01-01. 

8. Klassificering av fristående kurser vid 
Specialpedagogiska institutionen som 
behandlar funktionsnedsättning (dnr SU 
51-1955-12). Föredragande: Svante 
Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att fristående kurser vid 
Specialpedagogiska institutionen som 
behandlar funktionsnedsättning ska 
klassificeras som 50 procent medicin och 
50 procent samhällsvetenskap fr.o.m. 
2012-01-01. 

9. Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning som 
professor i klimat och 
atmosfärsvetenskap vid Institutionen för 
geologiska vetenskaper (dnr SU 611-
3165-12). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Leonard Barrie 
som professor i klimat och atmosfärs-
vetenskap fr.o.m. 2013-03-01 med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

10. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
611-3218-12). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 
Henning Rodhe om 20 procent av heltid 
fr.o.m. 2013-01-01 tillsvidare, dock längst 
t.o.m. 2013-12-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

11. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2012-11-12 (dnr SU 35-2838-12). 
Föredragande: Maria Pyke, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

12. Anmälan av disciplinnämndens beslut 
2012-11-12 (dnr SU 35- 2639-12). 
Föredragande: Katrin Högstedt, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

13. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2012-11-12 (dnr SU 35-2441-12). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

14. Avtal, Memorandum of Understanding, 
mellan Stockholms universitet och the 
University of Hong Kong (dnr SU 23-
3347-12). Föredragande: Tom Morell, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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15. Avtal, Memorandum of Understanding 
Regarding the Exchange of Student, 
mellan Stockholms universitet och the 
University of Hong Kong (dnr SU 23-
3347-12). Föredragande: Tom Morell, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

16. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående anställning 
av professor på ledigkungjord anställning 
som professor i klinisk psykologi, vid 
Psykologiska institutionen (dnr SU 611-
0929-11). Föredragande: Agneta 
Karlsson, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Per Carlbring 
som professor i klinisk psykologi fr.o.m. 
2013-02-01 och tills vidare med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

17. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om förlängning av 
anställning av gästprofessor i 
nationalekonomi, vid Institutet för 
internationell ekonomi (IIES) (dnr SU 
616-0083-10). Föredragande: Kajsa 
Ljung, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att förlänga anställningen 
av Timothy Besley som gästprofessor 
under perioden 2013-01-01 – 2015-01-31 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

18. Anmälan från studierektorn vid 
Matematiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av otillåtna anteckningar vid 
examination i kursen Sannolikhetsteori 
II, 7,5 hp (dnr SU 35-3202-12). 
Föredragande: Emma Svennerstam,  
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

 

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 Josefin Fernstad, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 
 
 
Josefin Fernstad 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer  


