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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om tillsättning av 
professor i allmän språkvetenskap, vid 
Institutionen för lingvistik efter 
ledigkungjord anställning som 
universitetslektor (dnr SU 612-2782-09). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Humanistiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Matti 
Miestamo och Bernhard Waelchli som 
professorer i allmän språkvetenskap med 
anställningsvillkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

Det antecknas till beslutet att Matti 
Miestamo och Bernhard Waelchli i sina 
ansökningar till lektoratet begärt att 
istället anställas som professor.  
Det antecknas vidare att Humanistiska 
fakultetsnämnden (del) 2011-01-19 
beslutat att tillsätta två universitetslektorer 
på den ledigkungjorda anställningen.   

2. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran av Linda 
Laikre från anställning som 
universitetslektor till anställning som 
professor i populationsgenetik med 
inriktning mot zoologi och 
bevarandebiologi (dnr SU 615-2065-10). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2011-03-01 
befordra Linda Laikre till anställning som 
professor i populationsgenetik med 
inriktning mot zoologi och 
bevarandebiologi med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

3. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om befordran av Pavel 
Kurasov från anställning som 
universitetslektor till anställning som 
professor i matematik med inriktning mot 
tillämpningar (dnr SU 615-2393-10). 
Föredragande: Nadja Stålnacke, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2011-03-01 
befordra Pavel Kurasov till anställning 
som professor i matematik med inriktning 
mot tillämpningar med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

4. Stockholms universitet miljöredovisning 
för 2010 (dnr SU 83-0207-11). 
Föredragande: Jenny Lilliehöök, 
Tekniska avdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa universitetets 
miljöredovisning för 2010. 
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5. Anmälan av Yttrande över Plansamråd 
Norra Djurgården, Stockholm 2010 (S-Dp 
2010-07308-54) (dnr SU 141-2505-09).       
Föredragande: Jana Robeznieks, 
Sektionen för byggnadsplanering. 

Läggs till handlingarna. 

6. Anmälan från ställföreträdande prefekten 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap (UHS) om misstänkt 
fusk i form av vilseledande vid 
studieprestation i kurserna Yrkesetiska 
dilemman och professionella samtal, 7,5 
hp, Att organisera för, värdera och 
bedöma lärande, 7,5 hp samt Matematik 
för yngre åldrar, 15 hp (dnr SU 35-0181-
11). Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

7. Fastställande av föreskrifter för betalning 
av studieavgift (dnr SU 31-0931-10). 
Föredragande: Jerker Dahne, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa föreskrifter 
enligt förslag. 

8. Anmälan från studierektorn vid 
Sociologiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av plagiering vid 
hemtentamina i kurserna Population 
Development and Social Change, 7,5 hp 
och Population Processes, 7,5 hp (dnr SU 
35-3082-10 och dnr SU 35-0050-11). 
Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendena till 
Disciplinnämnden. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om att rektor ska ställa 
sig bakom skrivelse till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) från 
Psykologiska institutionen.                           
Föredragande: Felicia Markus, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att ställa sig bakom 
skrivelsen.   
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10. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden på styrelse för CESAM 
- Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (dnr SU 31-3341-10). 
Föredragande: Joakim Malmström, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag att till 
ordförande för CESAM utse docent Astri 
Muren och att till styrelseledamöter utse 
professor Michael Christie, professor Uno 
Fors, professor Ulrika Mörth, professor 
Annika Rabo, docent Cecilia Lundholm, 
universitetslektor Rolf Lind samt två 
studentrepresentanter.  

 

 

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 Ulrika Bjare, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

Vid protokollet 

 

Ulrika Bjare 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


