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6. Anmälan från studierektorn vid Fysikum 
om misstänkt fusk vid 
tentamensskrivning i kursen Fysikalisk 
mätteknik 7,5 hp (dnr SU 35-2398-11). 
Föredragande: Maria Pyke, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om att anställa 
gästprofessor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU 616-2201-
11). Föredragande: Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa David Billard 
som gästprofessor i data- och 
systemvetenskap med inriktning mot 
digital forensik inom informationssäkerhet 
vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap för perioden 2011-10-15 
– 2013-10-14 med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om att anställa 
gästprofessor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU 616-2247-
11). Föredragande: Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Anders G 
Nilsson som gästprofessor i data- och 
systemvetenskap med inriktning mot 
global utveckling och informationssystem 
vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap för perioden 2011-10-15 
– 2012-10-14 med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

9. Slutrapport för Erasmusmobilitet, läsåret 
2010-2011 (dnr SU 24-0447-10).             
Föredragande: Karin Granevi, 
Studentavdelningen 

Rektor beslutar att skicka in slutrapport. 

10. Utlysning av särskilda medel (dnr SU 
113-2717-11). Föredragande: Stefan 
Nordin, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att tillstyrka medel 
motsvarande 36 160 726 kr i enlighet med 
förteckning i bilaga R-9-111013. 

 
11. 

 
Anhållan från prefekten för Institutionen 
för journalistik, medier och 
kommunikation (JMK) om undantag från 
att genomföra val till institutionsstyrelse 
under hösten 2011 (dnr SU 31-2148-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

 
Rektor beslutar, mot bakgrund av de skäl 
som anförts, att förlänga mandatperioden 
för ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för JMK tills vidare, dock längst t.o.m. 
2012-06-30. 

Det antecknas att beslutet gäller under 
förutsättning att planerad omorganisation 
inom Humanistiska fakulteten genomförs 
per 2012-01-01. 

12. Anhållan från prefekten för 
Filmvetenskapliga institutionen om 
undantag från att genomföra val till 
institutionsstyrelse under hösten 2011 
(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, mot bakgrund av de skäl 
som anförts, att förlänga mandatperioden 
för ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för Filmvetenskapliga institutionen tills 
vidare, dock längst t.o.m. 2012-06-30. 

Det antecknas att beslutet gäller under 
förutsättning att planerad omorganisation 
inom Humanistiska fakulteten genomförs 
per 2012-01-01. 
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13. 

 

Anhållan från prefekten för 
Konstvetenskapliga institutionen om 
undantag från att genomföra val till 
institutionsstyrelse under hösten 2011 
(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 
 
 

Rektor beslutar, mot bakgrund av de skäl 
som anförts, att förlänga mandatperioden 
för ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för Konstvetenskapliga institutionen tills 
vidare, dock längst t.o.m. 2012-06-30. 

Det antecknas att beslutet gäller under 
förutsättning att planerad omorganisation 
inom Humanistiska fakulteten genomförs 
per 2012-01-01. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 
Lena Gerholm och biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

 

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


