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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Revidering av Handläggningsordning 

för EU-finansierade forskningsprojekt 

(dnr SU FV-1.1.2-3726-20).  

Föredragande: Danijela Krajisnik, 

Avdelningen för forsknings- och 

samverkansstöd. 

Rektor beslutar att fastställa 

Handläggningsordning för EU-finansierade 

forskningsprojekt. 

Detta beslut ersätter Handläggningsordning 

för EU-finansierade forskningsprojekt 

fastställda av rektor 2019-06-05. 

2.  Förslag från Områdesnämnden för 

humanvetenskap om att utlysa en  

tillsvidareanställning som adjunkt i 

språkdidaktik med inriktning mot 

engelska, vid Institutionen för 

språkdidaktik (dnr SU FV-2.3.1.4-

3331-20). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Rättssekretariatet. 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Statsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-2.3.2-3927-

19). Föredragande: Joanna Widstrand, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Hans Agné till 

professor i statsvetenskap fr.o.m. 2020-10-

15, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

4.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för socialt 

arbete (dnr SU FV-2.3.2-4469-19).  

Föredragande: Joanna Widstrand, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Carolina 

Överlien till professor i socialt arbete, 

inriktning barn och ungdom, fr.o.m. 2020-

10-15, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

5.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om utnämning av 

affilierad professor vid Institutionen 

för Asien-, Mellanöstern- och 

Turkietstudier (dnr SU FV-2.3.1.1-

3668-20). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att utnämna professor 

Christina Nygren till affilierad professor 

under perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.  
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6.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för Asien-, 

Mellanöstern- och Turkietstudier (dnr 

SU FV-2.3.2-0625-19). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Monika 

Gänssbauer till professor i Kinas språk och 

kultur fr.o.m. 2020-10-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

7.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om återanställning av 

professor efter pension vid 

Institutionen för miljövetenskap (dnr 

SU FV-2.3.1.1–3784-20). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Åke Bergman 

som återanställd professor med omfattningen 

10 procent fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2021-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

8.  Rekvisition 1, HT2020: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram med start läsåret 

2019/2020 samt efterföljande 2 läsår 

(dnr SU FV-2.4.3-2903-19). 

Föredragande: Stefan Norrlén, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats första 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2020).  

9.  Rekvisition 3, HT2020: studieavgift för 

stipendierade utländska studenter inom 

ramen för Svenska institutets 

stipendieprogram (dnr SU FV-2.1.9-

3321-18). Föredragande: Stefan 

Norrlén, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att rekvirera studieavgifter 

för stipendiater som registrerats tredje 

terminen på masterprogram (antagna 

HT2019).  

10.  Anhållan om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid 

Institutionen för lingvistik (dnr SU FV-

1.2.2-3759-20). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att styrelsen för Institutionen 

för lingvistik fr.o.m. 2021-01-01 ska vara 

sammansatt enligt förslag.  

11.  Anhållan om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid 

Matematiska institutionen (dnr SU FV-

1.2.2-3753-20). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att styrelsen för Matematiska 

institutionen fr.o.m. 2021-01-01 ska vara 

sammansatt enligt förslag.  

12.  Anhållan om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen vid 

Institutionen för naturgeografi (dnr SU 

FV-1.2.2-3760-20). Föredragande: 

Anna Riddarström, 

Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att styrelsen för Institutionen 

för naturgeografi fr.o.m. 2021-01-01 ska vara 

sammansatt enligt förslag.  

13.  Yttrande över förslag till föreskrifter 

om ändring i Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 

2019:1) om särskild behörighet (dnr 

SU FV-1.1.3-3453-20). Föredragande: 

Peter Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Universitets- och högskolerådet. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 

att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet 

(protokollförare).  

14.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Riksbankens Jubileumsfond 

avseende miljöstöd till forskning inom 

Riksbankens kärnområden (dnr SU 

FV-5.1.2-3434-20). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

15.  Överenskommelse mellan Skolverket 

och Stockholms universitet om 

speciallärarutbildning inom ramen för 

Lärarlyftet med start våren 2021 (dnr 

SU FV-6.5-2140-20).  

Föredragande: Daniela Nordgren, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

16.  Anmälan av beslut om godkännande av 

bidrag från FORMAS till Stockholms 

universitet, Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU FV-5.1.2-

3813-20). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 
 

Läggs till handlingarna.  

 


