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Stockholms UTDRAG UR PROTOKOLL 
fört vid föredragning för rektor 2013-06-13 universitet 

Ärende 

2. Fastställande av stadgar för Centrum för 
medeltidsstudier vid Stockholms 
universitet ( dnr SU FV-I. l .2-1845-13) 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgar enligt 
bilaga R-5-130613. 

Det antecknas att MBL-förhandling förevarit 
2013-06-04. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline 
Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 
närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare). 

Ur protokollet 

Ulrika Bjare 
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Stockholms 2013-06-1'3 
universitet Dnr SU FV-1.1.2-1845-1 

Rektor 

Ulrika Bjare 
Utredare 

Stadgar för Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms 
universitet 
Centre for Medieval Studies at Stockholm University (CMS) 

Fastställda av rektor 2013-06-13, att gälla tills vidare. 

Änclamål 

§ l Centrum för medeltidsstndier vid Stockholms universitet (CMS) ska genom forskning, 
utbildning och samarbete med andra svenska och utländska universitet och högskolor, 
myndigheter och organisationer bidra till att utveckla medeltidsforskni.ngen på nationell och 
internationell nivå. 

§ 2 CMS ska bedriva forskning om det medeltida samhället och dess skilda ultiycksfmmer. 
Fokus ska särskilt läggas vid forskning som integrerar perspektiv och metoder från skilda 
discipliner med målet att utveckla den tvärvetenskapliga forskningsmiljön. Medeltiden 
definieras här brett som omfattande senanti.k till tidig renässans. 

§ 3 CMS ska regelbundet medverka i utbildning om medeltiden i samverkan med andra 
instih1ti.oner/motsvarande vid universitetet. Cenh"lllnets forskare bör delta i 
samverkansaktiviteter för att öka kunskapen om medeltiden i det omgivande samhället. 
Forskarna vid centrumet bör även delta i det internationella vetenskapliga utbytet och sträva 
efter att publicera sina resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och etablerade 
skriftserier, aktivt delta i internationella vetenskapliga konferenser, samt aktivt söka externa 
forskningsmedel. 

Organisation 

§ 4 CMS är en organisatorisk och ekonomisk enhet inom Historiska instih1tionen vid 
Stockholms universitet och har instih1tionsstyrelsen för Historiska instih1tionen som 
huvudman. 
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Stockholms 
universitet 

CMS leds av en styrelse och en föreståndare. Sekreterare, liksom eventuella andra 
administrativa funktioner, utses av styrelsen. 

Styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande: 

- fyra vetenskapligt kompetenta ledamöter verksamma vid Stockholms universitet (varav en 
är ordförande) 

- två från näringslivet/externa finansiärer/andra avnämare 

- en doktorand 

Styrelsens ledamöter samt ordförande utses av rektor för treårsperioder efter ett gemensamt 
förslag från CMS:s styrelse och prefekten vid Historiska institutionen och efter hörande av 
Humanistiska fakultetsnämnden, med undantag för doktorandrepresentanten, som utses av 
Stockholms universitets studentkår för ett år i sänder. Styrelsen äger rätt att, vid behov, 
adjungera ledamöter som då ges närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. 

Prefekten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 

§ 5 CMS:s styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten vid centrumet och ska 
årligen avge verksamhetsberättelse till Historiska institutionens styrelse. Beslut kan fattas om 
fyra av de sju ledamöterna är närvarande inklusive ordföranden, förutsatt att tre av 
ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Föreståndaren är föredragande i styrelsen. 

§ 6 CMS:s löpande verksamhet leds av föreståndaren, vilken utses för en treårig mandatperiod 
av rektor efter ett gemensamt förslag från CMS:s styrelse och prefekten vid Historiska 
institutionen och hörande av Humanistiska fakultetsnämnden. 

Föreståndaren samordnar och leder centrumets löpande verksamhet och är inför prefekten 
ansvarig för centrumets ekonomi. Prefekten vid Historiska institutionen är föreståndarens 
chef. 

Föreståndaren bör ha professorskompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens. 

Såväl styrelse som föreståndare kan av rektor ges förnyat mandat. 

Finansiering 

§ 7 Verksamheten vid CMS finansieras inom ramen för befintliga anslag och de externa 
medel som CMS anskaffar för sin verksamhet. 
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§ 8 Den ekonomiska förvaltningen sker via prefekten enligt samma regler som gäller för 
institutionen i övrigt. Prefekten har utanordningsrätt och föreståndaren har attesträtt. 

Centrumets styrelse ansvarar för den egna budgeten och bokslutet, vilka fastställs av 
institutionsstyrelsen. 

Utbildning 

§ 9 Kurser som CMS planerar att ge, självständigt eller i samarbete med annan 
institution/motsvarande, inrättas av Humanistiska fakultetsnämnden eller atlllan berörd 
fakultetsnämnd. Kursplanerna fastställs av Humanistiska fakultetsnämnden eller annan berörd 
fakultetsnämnd, i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning. Förslag till 
inrättande av kurs eller på kursplan inges av Historiska institutionens styrelse eller annan 
berörd institutionsstyrelse. 

§ 10 Doktorander kan inte antas vid CMS. Doktorander verksamma vid centrumet ska antas 
på gängse sätt inom ordinarie forskarutbildningsämne av respektive institution på delegation 
av berörd fakultetsnänmd. 

Uppföljning 

§ 11 CMS ska årligen inlämna verksamhetsberättelse till Onu·ådesnämnden för humaniora, 
juridik och samhällsvetenskap. Områdesnämnden ansvarar för att utvärdera verksamheten vid 
CMS. 

§ 12 Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor på förslag från styrelsen för CMS och 
Historiska institutionens styrelse efter hörande av Humanistiska fakultetsnämnden och 
vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap. 

§ 13 Vid eventuell avveckling ska Historiska institutionen ansvara för CMS:s tillgångar. 




