
 

 

 

 

 

Beslut - institutionsstyreslen 

2018-12-12 1(4) 
 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 

106 91 Stockholm Universitetsvägen 10B Telefax: 08-16 75 11 

www.statistics.su.se E-post:  

  

 

 

Besluts- och delegationsordning vid Statistiska institutionen 
(beslutad 2012-09-12, reviderad 2018-12-12) 
 

 

1. Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen 

Aktuell delegationsordning finns på: http://www.samfak.su.se/regelverk-och-

beslut/delegationsordningar-1.63398 

 

2. Dekanus delegation till institutionsstyrelsen 

Aktuell delegationsordning finns på: http://www.samfak.su.se/regelverk-och-

beslut/delegationsordningar-1.63398 

 

3. Dekanus delegation till prefekt 

Aktuell delegationsordning finns på: http://www.samfak.su.se/regelverk-och-

beslut/delegationsordningar-1.63398 

 

4. Fakultetsnämndens delegation till prefekt 

Aktuell delegationsordning finns på: http://www.samfak.su.se/regelverk-och-

beslut/delegationsordningar-1.63398 

 

5. Förvaltningschefens delegation till prefekt 

Aktuell delegationsordning finns på: http://www.samfak.su.se/regelverk-och-

beslut/delegationsordningar-1.63398 
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6. Institutionsstyrelsens delegation till prefekt 

 

Prefekten skall 

 

1. besluta om resebidrag (konferenser, kurser) till institutionens anställda efter riktlinjer 

fastställda av institutionsstyrelsen; 

2. besluta om antagningstal för kurser och utbildningsprogram; 

3. besluta om tillgodoräknanden i enlighet med 6 kap. 6-8 §§ HF (tillstyrkan el. avslag); 

 

 

7. Institutionsstyrelsens delegation till utbildningsnämnden på grund-  

och avancerad nivå (UNGA) 

 

Utbildningsnämnden på grund- och avancerad nivå (UNGA) är underställd 

institutionsstyrelsen. Nämnden skall på delegation från institutionsstyrelsen handlägga frågor 

rörande undervisning och pedagogiska frågor vid Statistiska institutionen. 

 

Utbildningsnämnden på grund- och avancerad nivå (UNGA) skall 

 

1. verka för att kvaliteten på institutionens utbildning är hög; 

2. verka för kompetensutbildning av lärare samt övrig verksamhet inom ramen för 

institutionens lärarkollegium; 

3. ansvara för att pedagogiska frågor kontinuerligt diskuteras; 

4. kontinuerligt göra översyn, revidering och utveckling av institutionens kurser vari 

ingår att granska och utarbeta kursplaner samt att ge förslag till inrättande och 

avvecklande av kurser; 
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5. utarbeta förslag till specialkurser; 

6. utarbeta förslag till riktlinjer för tillgodoräknanden; 

7. bereda beslut om frågor som rör de program (kandidat- och masterprogram) som ges 

vid institutionen; 

8. ge förslag till vilka kurser som skall ges inom ramen för de olika programmen; 

9. främja pedagogisk utveckling, utbildningens kvalitet och programmens långsiktiga 

utveckling;  

10. bevaka utbildningens forskningsanknytning och verka för studenternas 

anställningsbarhet; 

 

 

8. Institutionsstyrelsens delegation till forskning och forskarutbildningsnämnden 

(FFUN) 

Forskning och forskarutbildningsnämnden (FFUN) är underställd institutionsstyrelsen. 

Nämnden ska på delegation från institutionsstyrelsen handlägga frågor som berör 

institutionens forskarutbildning. 

 

Forskning och forskarutbildningsnämnden (FFUN) skall 

 

1. bereda utlysning och antagning till forskarutbildningen; 

2. tillse att individuella studieplaner upprättas och revideras; 

3. tillse att doktorander får tillfälle att återkommande presentera sin forskning; 

4. genomföra kontinuerlig översyn, revidering och utveckling an institutionens 

forskarkurser, vari ingår att granska och utarbeta kursplaner samt att ge förslag till 

inrättande och avvecklandet av forskarkurser; 

5. yttra sig över förslag till specialkurser; 
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6. verka för att långsiktigt stärka institutionens forskning och byggande av 

forskningsteman; 

7. verka för att kopplingen mellan grundutbildning och forskning stärks; 

8. verka för att samverkan med andra institutioner och universitet i forskningsfrågor 

stärks; 

9. ansvara för att forskarseminarier anordnas fortlöpande; 

10. bevaka finansieringen av forskning och forskarutbildningen på institutionen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


