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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anhållan från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om dispens från den 
sjugradiga betygsskalan för 
naturvetenskapligt basår (dnr SU FV-
0759-21). Föredragande: Tove 
Holmqvist, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar om undantag från den 
sjugradiga betygsskalan för det 
naturvetenskapliga basåret med hänvisning 
till att utbildningen är en särreglerad 
förutbildning. För naturvetenskapligt basår 
får istället den tregradiga betygsskalan 
U/G/VG användas. 

2.  Överenskommelse avseende den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
Nationell mikroskopiinfrastruktur inom 
livsvetenskaperna (NMI) (dnr SU FV-
0841-21). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

3.  Fördelning av medel för validering 
inom kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) 2021 (dnr SU FV-
0948-21). Föredragande: Katharina 
Soffronow, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att fördela medel för 
validering inom kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) 2021 enligt separat 
skrivelse. 

4.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-0936-21). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-0937-21). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

6.  Beslut med anledning av coronaviruset 
om planering av verksamheten för 
sommarterminen 2021 (dnr SU FV-
1.1.2-1620-20). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

7.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV- 0938-21). Föredragande: 
Daria Zheltukhina, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

8.  Anhållan om dispens för att genomföra 
ett språktest i fysisk form för antagning 
till kompletteringsutbildning för 
utländska jurister (dnr SU FV-0944-
21). Föredragande: Catharina Sitte 
Durling Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att språktestet, efter 
vidtagande av alla nödvändiga åtgärder för 
att minimera smittspridningsrisken, ska 
genomföras i fysisk form. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
uppdrag att genomföra 
uppdragsutbildningen Att leda 
kollegialt lärande, läsåret 2021/22 (dnr 
SU FV-0930-21). Föredragande: 
Daniela Nordgren, Områdeskansliet 
för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 


