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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Statistiska institutionen, 
Institutionen för biokemi och biofysik 
och Institutionen för de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik om disponering av 
avkastningen ur insamlingsstiftelsen 
Decemberfonden för utdelning av 
pedagogiska priset till tre pristagare á 
50 000 kr vardera (dnr SU FV-2.1.8-
4044-20). Föredragande: Bertil 
George, Ekonomiavdelningen. 
 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 
150 000 kronor att disponera t.o.m. 2021-11-
04. 

2.  Fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och 
Områdeskansliet för humanvetenskap 
för höstterminen 2020 avseende 
uppdragsutbildning inom Lärarlyftet, 
speciallärarutbildning (dnr SU FV-
2.1.1-3950-20). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar om fördelning av medel till 
Specialpedagogiska institutionen och till 
Områdeskansliet för humanvetenskap till en 
totalsumma om 4 339 260 kronor, i enlighet 
med särskild skrivelse. 

3.  Förslag till ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2013:4) om kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet 
till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen – avseende ämnen 
inom handels- och 
administrationsprogrammet (dnr SU 
FV-1.1.3-3802-20). Föredragande: 
Peter Wretling, Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Universitets- och högskolerådet. 

4.  Utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för mediestudier (dnr SU 
FV-1.2.2-3786-20). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 
 
 

Rektor beslutar att utse professor Anja 
Hirdman till prefekt och professor Marina 
Dahlquist till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2021-01-01 - 2023-12-31. 
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5.  Anhållan om entledigande från 
uppdrag som ställföreträdande prefekt 
vid Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska 
och tyska (dnr SU FV-1.2.2-4087-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att bevilja Tora Hedin 
entledigande från uppdraget som 
ställföreträdande prefekt fr.o.m. 2020-11-06. 

6.  Ansökan om höjda behörighetskrav till 
Grundlärarprogrammet mot 
förskoleklass och årskurs 1-3 med 
profil teckenspråkig tvåspråkig 
undervisning (dnr SU FV-3.1.2-4041-
20). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 
 

Rektor beslutar att ansöka om höjt 
behörighetskrav till Universitets- och 
högskolerådet. 

7.  Anmälan av beslut om godkännande av 
uppdragsforskningsprojektet 
Effectiveness of Flight Time 
Limitations (FTL2.0), som beställts av 
Europeiska unionens byrå för 
luftfartssäkerhet (EASA) och utförs vid 
Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet (dnr SU FV-5.1.2-3955-19). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd.  
 

Läggs till handlingarna. 

8.  Avtal avseende bidrag från NordForsk 
avseende forskningsprojektet Data 
streams and mathematical modelling 
pipelines to support preparedness and 
decision making for COVID-19 and 
future pandemics (NordicMathCovid) 
(dnr SU FV-2.1.1-4086-20). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd.  
 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

9.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om utökning av 
anställningens omfattning för professor 
vid Institutionen för kultur och estetik 
(dnr SU FV-2.3.1.1-4056-20).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att Helena Bodin anställning 
som professor ska utökas från 50 procent till 
heltid från och med 2020-11-01, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 

10.  Uppdrag som integrationsdirektör 
(Integration Director) för SciLifeLab 
(dnr SU FV-1.2.2-4109-20). 
Föredragande: Katariina Kiviniemi 
Birgersson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 
 
 
 
 
   

Rektor beslutar att utse professor Lena 
Mäler, Institutionen för biokemi och 
biofysik, som Stockholms universitets 
integrationsdirektör för SciLifeLab för 
perioden 2021-01-01–2023-12-31.  
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Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 
universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 
att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet 
(protokollförare). 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor vid Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-2.3.1.1–1921-19). 
Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 
 

Rektor beslutar anställa Anna Danielsson 
som professor i naturvetenskapsämnenas 
didaktik fr.o.m. 2021-02-01 tills vidare, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap angående inrättande av 
Stockholms universitets centrum för 
cirkulära och hållbara system, 
SUCCeSS (dnr SU FV-1.2.1-3740-20). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att inrätta centrumbildningen 
Stockholms universitets centrum för 
cirkulära och hållbara system, SUCCeSS.  


