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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av ansökan om bidrag ur Henrik 

Granholms stiftelse 2017 samt protokoll 

från årsmöte med Henrik Granholms 

stiftelse 2017-04-24 (dnr SU FV-2.1.8-

1884-17). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

 

2.  Ansökan om återtagande av tjänstledighet 

från professor vid Institutet för social 

forskning (SOFI) (SU FV-2.3.10–1889-

17). Föredragande: Henrietta Roos, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor 

Markus Jäntti återtagande av 

tjänstledighet med omfattningen 70 

procent för perioden 2017-06-01–2017-

06-30. 

3.  Yttrande över förslag till mer 

ändamålsenliga regler för basåret (dnr SU 

FV-1.1.3-0895-17). Föredragande: Peter 

Wretling, Studentavdelningen 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

4.  Förläggning av läsåret 2018/2019 samt 

anvisningar för kursregistrering och 

studieavbrott (dnr SU FV-3.9-1890-17). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

 

Rektor beslutar att läsåret 2018/2019 ska 

indelas enligt följande 

Höstterminen  

2018-08-27 – 2019-01-13 

 

Vårterminen 

2019-01-14 – 2019-06-02 

 

Rektor uppdrar åt respektive 

områdesnämnd att medge dispens för 

utbildning utanför terminstid. 

 

Universitetets sommarkurser förläggs till 

tiden fr.o.m. juni månad i anslutning till 

vårterminens slut t.o.m. slutet av augusti 

i anslutning till höstterminens början. 

 

Registrering på kurs görs av studenten i 

Ladoks studentgränssnitt alternativt av 

institutionen efter att studenten visat sin 

avsikt att påbörja utbildningen. 

 

Sista registreringsdag för kurser som 

börjar vid höstterminens start 2018 är 

2018-08-31 och 2019-01-18 för kurser 
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som börjar vid vårterminens start 2019. 

För övriga kurser ska registrering ha 

skett senast en vecka efter kursstart. 

 

Institutionerna ska informera 

studenterna om att studieavbrott 

omgående ska anmälas. Tidigt avbrott 

på kurs (inte senare än tre veckor efter 

kursstart) görs av studenten i Ladoks 

studentgränssnitt. Övriga studieavbrott 

anmäls till institutionen som rapporterar 

detta i Ladok.. 

 

5.  Periodindelning av läsåret 2018/2019 (dnr 

SU FV-3.9-1892-17). Föredragande: 

Peter Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekommendera 

periodindelning av läsåret 2018/2019. 

Datum anger gemensamma starttider för 

respektive terminsdel. 

Höstterminen (2018-08-27 – 2019-01-

13) 

Terminsdel A: Måndag 27/8 

Terminsdel B: Torsdag 27/9 

Terminsdel C: Tisdag 30/10 

Terminsdel D: Torsdag 29/11 

 

Vårterminen (2019-01-14 – 2019-06-02) 

 

Terminsdel A: Måndag 14/1 

Terminsdel B: Torsdag 15/2 

Terminsdel C: Tisdag 20/3 

Terminsdel D: Måndag 29/4 

 

6.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1826-17). Föredragande: 

Agita Akule Larsson Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Ulf 

Bernitz som professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2017-07-01 tills 

vidare, dock längts t.o.m. 2018-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

7.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1827-17). Föredragande: 

Agita Akule Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Marianne 

Levin som professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2017-07-01 tills 

vidare, dock längst t.o.m.2018-06-30, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

8.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1828-17). Föredragande: 

Agita Akule Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att återanställa Claes 

Peterson som professor med 

omfattningen 60 procent fr.o.m. 2017-

07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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9.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1829-17). Föredragande: 

Agita Akule Larsson,, Områdeskansliet 

för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Clas 

Sandgren som professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2017-

07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

10.  Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om återanställning av professor efter 

pension vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1830-17). Föredragande: 

Agita Akule Larsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar återanställa professor 

Jan Rosén som professor med 

omfattningen 10 procent fr.o.m. 2017-

07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-06-30 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

11.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Tjänstemännens Centralorganisation 

(TCO) avseende samarbete med Juridiska 

institutionen (dnr SU FV-6.5-1564-17). 

Föredragande: Agita Akule Larsson 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

12.  Innehavare av stipendium ur 

Folkskoleseminariets minnesfond för 

läsåret 2017/2018 (dnr SU FV-2.1.9-

0860-17). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendiet i 

enlighet med förslag från Stockholms 

universitets studentkår gällande lärar-

studenter, samt från 

Samordningsgruppen för universitetets 

lärarutbildningar gällande Stockholms 

universitets studentkår. 

Lärarstudenternas del uppgår till totalt 

112 000 kronor. Stockholms universitets 

studentkårs del uppgår till 115 000 

kronor. 

13.  Internremiss till områdesnämnderna och 

studentkårerna av fortsatt utredning 

avseende biblioteksenheter och 

studieplatser (dnr SU FV-1.1.2-3701-15). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

14.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Statistiska institutionen (dnr 

SU FV-1.2.2-1071-17). Föredragande: 

Felicia Markus, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor 

Gebrenegus Ghilagaber till prefekt och 

universitetslektor Michael Carlson till 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2017-08-01 - 2020-07-31. 

 

15.  Förlängning av avtal mellan Stockholms 

universitet och Jilin University (dnr SU 

FV-6.1.1-1781-17). Föredragande: 

Ronald T. Nordqvist, Studentavdelningen. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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16.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1833-

17). Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

 

Rektor besluta att återanställa Andrzej 

Szulkin som professor med 

omfattningen 20 procent fr.o.m. 2017-

07-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2018-06-30, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

17.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU FV-

2.3.1.1-1836-179. Föredragande: Mikael 

Stenberg, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor besluta att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m.2017-

08-01 tills vidare, dock längst t.o.m. 

2017-12-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

18.  Beslut om medel till Stockholms 

universitets studentkår för 

studentinflytande höstterminen 2017 (dnr 

SU FV-2.1.1-1953-17). Föredragande: 

Jenny Gardbrant, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

 

Rektor beslutar om medel enligt förslag. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

chefsjurist, Jenny Gardbrant. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att 

yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd (protokollförare). 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


