
2015-01-29 

14. Utseende av betygsnämnd vid Matilde Millares

disputationsprov för avläggande av doktorsexamen 

i statsvetenskap 2015-03-06 kl. 10.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0319-15). 

Till fakultetsopponent utses docent Paula 

Blomqvist, Uppsala universitet. 

Till betygsnämndsledamöter utses professor 

Anders Lidström, Umeå universitet, docent 

Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet, 

och professor Ulrika Mörth, 

Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 

universitet. Till reservledamot utses professor 

Klas Roth, Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Stockholms universitet. 

Handledare har varit fil.dr Jouni Reinikainen 

och professor Maritta Soininen kommer vara 

ordförande. 

15. Utseende av betygsnämnd vid Karin Hanssons

disputationsprov för avläggande av doktorsexamen 

i data- och systemvetenskap 2015-03-20 kl. 13.00. 

/AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0318-15). 

Till fakultetsopponent utses professor Ina 

Wagner, Universitetet i Oslo, Norge. 

Till betygsnämndsledamöter utses docent Åke 

Grönlund, Örebro universitet, docent Ulf 

Melin, Linköpings universitet, och docent 

Teresa Cerratto Pargman, Institutionen för 

data- och systemvetenskap, Stockholms 

universitet. Till reservledamot utses professor 

Jens Rydgren, Sociologiska institutionen, 

Stockholms universitet. 

Handledare har varit professor Love Ekenberg 

som även kommer vara ordförande. 

2015-02-02 

16. Förslag till ordförande och ledamöter i

styrelsen för Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning vid Stockholms 

universitet för tiden t o m 2017-12-31. /FM 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar föreslå rektor att utse docent  

Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete, 

till ordförande, samt till ledamöter utse docent 

Kalle Tryggvesson, Kriminologiska 

institutionen, och docent Staffan Furusten, 

SCORE.  
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Vidare föreslås docent Anette Skårner, 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs 

universitet, samt Peter Moilanen, 

generalsekreterare för IOGT-NTO, till externa 

ledamöter. 

Som personalrepresentant föreslås docent 

Jessica Storbjörk, SoRAD (utsedd av 

personalen). 

2015-02-03 

17. Utseende av betygsnämnd vid Ylva Ågrens

disputationsprov för avläggande av doktorsexamen 

i barn- och ungdomsvetenskap 2015-04-30 kl. 

13.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0365-15). 

Till fakultetsopponent utses professor Anna 

Sparrman, Linköpings universitet. 

Till betygsnämndsledamöter utses docent 

Barbro Johansson, Göteborgs universitet, 

biträdande professor Johan Söderman, Malmö 

högskola, och docent Eva Änggård, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, 

Stockholms universitet. Till reservledamot 

utses professor emerita Birgitta Qvarsell, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Stockholms universitet. 

Handledare har varit professor Karin 

Aronsson som även kommer vara ordförande. 

18. Utseende av betygsnämnd vid Anna Åhlunds

disputationsprov för avläggande av doktorsexamen 

i barn- och ungdomsvetenskap 2015-05-29 kl. 

13.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0375-15). 

Till fakultetsopponent utses professor Numa 

Markee, University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA. 

Till betygsnämndsledamöter utses biträdande 

professor Mathias Broth, Linköpings 

universitet, professor Ann-Carita Evaldsson, 

Uppsala universitet, och professor Mats 

Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet. Till 

reservledamot utses professor Max Scheja, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Stockholms universitet. 
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Handledare har varit professor Karin 

Aronsson som även kommer vara ordförande. 

2015-01-27 

19. Förslag från Barn och

ungdomsvetenskapliga institutionen på ny 

sakkunnig vid anställning som 

universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap 

med inriktning mot förskolan. Ersätter tidigare 

sakkunnig Ingrid Karlsson./KL 

(dnr SU FV-2.3.1.2–1496-14) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutade att som sakkunnig i ärendet utse 

Professor Katarina Eriksson Barajas, 

Linköpings universitet. 

20. Förslag från Barn och

ungdomsvetenskapliga institutionen på 

sakkunniga vid anställning som 

universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap 

med inriktning mot förskolan./KL 

(dnr SU FV-2.3.1.2-3293-14) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutade att som sakkunniga i ärendet 

utse Professor Philip Hwang, Göteborgs 

universitet Lektor Polly Björk-Willén, 

Linköpings universitet. 

21. Förslag från Barn och

ungdomsvetenskapliga institutionen på 

sakkunniga vid anställning som 

universitetslektor i barn och 

ungdomsvetenskap./KL   

(dnr SU FV-2.3.1.2–3294-14) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutade att som sakkunniga i ärendet 

utse Professor Thomas Johansson, Göteborgs 

universitet och Professor Elina Oinas, 

Helsingfors Universitet. 

22. Förslag från CHESS på sakkunniga vid

anställning som professor i medicinsk sociologi 

med inriktning mot ojämlikhet vid Centrum för 

forskning om ojämlik hälsa./KL 

(dnr SU FV-2.3.1.1-1629-14) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutade att som sakkunniga i ärendet 

utse Professor Dame Sally Macintyre, 

University of Glasgow, Senior Professor 

Johannes Siegrist, Universität Düsseldorf 

och Professor Stig Wall, Umeå universitet. 

2015-02-03 
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23. Förslag från Statsvetenskapliga

institutionen på sakkunniga vid anställning 

som universitetslektor i statsvetenskap med 

inriktning mot internationell politik./KL 

(Dnr SU 2.3.1.2-3242-13) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutade att avbryta tillsättningsförfarandet. 

2015-02-12 

24. Anhållan från Barn och ungdomsvetenskapliga

institutionen att bevilja en sent inkommen ansökan 

avseende ledigkungjord anställning 

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap 

med inriktning mot förskolan vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen. /KL  

(ref SU FV- 3293-14) 

2015-02-12 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att bevilja sent inkommen 

ansökan från Adrian Thomasson. 

25. Anhållan från Barn och ungdomsvetenskapliga

institutionen att bevilja en sent inkommen ansökan 

avseende ledigkungjord anställning 

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap 

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 

/KL  (ref SU FV- 3294-14). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att bevilja sent inkommen 

ansökan från Adrian Thomasson. 

2015-02-17 

26. Utseende av betygsnämnd vid Thushani Alwis

Weerasinghes disputationsprov för avläggande av 

doktorsexamen i data- och systemvetenskap 2015-

04-27 kl. 13.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0583-15). 

Till fakultetsopponent utses professor Brian 

Hudson, University of Sussex, Storbritannien. 

Till betygsnämndsledamöter utses docent 

Limin Gu, Umeå universitet, docent Stefan 

Holmlid, Linköpings universitet, och docent 

Åsa Smedberg, Institutionen för data- och 

systemvetenskap, Stockholms universitet. Till 

reservledamot utses docent Camilla Thunborg, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Stockholms universitet. 
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Handledare har varit professor Robert 

Ramberg som även kommer vara ordförande. 

27. Utseende av betygsnämnd vid Johanna

Lindholms disputationsprov för avläggande av 

doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap 

2015-06-15 kl. 10.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0584-15). 

Till fakultetsopponent utses professor Michael 

Lamb, University of Cambridge, 

Storbritannien. 

Till betygsnämndsledamöter utses professor 

Philip Hwang, Göteborgs universitet, 

professor Åsa Lundqvist, Lunds universitet, 

och professor Karin Aronsson, Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, 

Stockholms universitet. Till reservledamot 

utses professor emeritus Henrik Tham, 

Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

Handledare har varit professor Ann-Christin 

Cederborg som även kommer vara ordförande. 

28. Utseende av betygsnämnd vid Amber L.

Beckleys disputationsprov för avläggande av 

doktorsexamen i kriminologi 2015-04-22 kl. 

13.00. /AR 

(Dnr SU FV-4.2.9-0585-15). 

Till fakultetsopponent utses førsteamanuensis 

Torbjørn Skardhamar, Universitetet i Oslo, 

Norge. 

Till betygsnämndsledamöter utses professor 

Robert Svensson, Malmö högskola, docent 

Lars Holmberg, Københavns Universitet, 

Danmark, och docent Tove Pettersson, 

Kriminologiska institutionen, Stockholms 

universitet. Till reservledamot utses docent 

Pernilla Andersson Joona, Institutet för social 

forskning, Stockholms universitet. 

Handledare har varit professor Jerzy Sarnecki 

som även kommer vara ordförande. 

29. Förslag till anställningsprofil för

universitetslektor i pedagogik med särskild 

inriktning mot skolutveckling och skolledarskap, 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att bordlägga ärendet. 
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vid Institutionen för pedagogik och didaktik. 

(Dnr SU FV 2.3.1.2-0192-15) 

30. Förslag till anställningsprofil för en

universitetslektor i pedagogik med inriktning mot 

vårdpedagogik, vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik. 

(Dnr SU FV 2.3.1.2-0193-15) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att fastställa anställningsprofilen med 

följande ändringar: 

Meningen ”Sökande ska kunna utföra 

administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och 

bruk av svenska språket.” stryks från avsnittet 

Behörighetskrav. 

Meningen ”Svenskspråkighet är inget krav vid 

tillsättningen, men sökanden ska vara beredd 

att inom ett par år kunna ta på sig 

administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och 

bruk av svenska.” läggs till i avsnittet Övriga 

upplysningar. 

31. Förslag till anställningsprofil för en

universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

(Dnr SU FV 2.3.1.2-0194-15) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att fastställa anställningsprofilen med 

följande ändringar: 

Meningen ”Sökande ska kunna utföra 

administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och 

bruk av svenska språket.” stryks från avsnittet 

Behörighetskrav. 

Meningen ”Svenskspråkighet är inget krav vid 

tillsättningen, men sökanden ska vara beredd 

att inom ett par år kunna ta på sig 

administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och 

bruk av svenska.” läggs till i avsnittet Övriga 

upplysningar. 
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32. Förslag till anställningsprofil för en

universitetslektor i didaktik, vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

(Dnr SU FV 2.3.1.2-0195-15) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att bordlägga ärendet. 

33. Förslag från Centrum för forskning om

ojämlikhet i hälsa (CHESS) på sakkunniga vid 

anställning av professor i folkhälsovetenskap, med 

inriktning mot socialepidemiologi. 

(Dnr SU FV-2.3.1.1-1630-14) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att som sakkunniga i ärendet utse 

- Professor Margaret Whitehead, 

University of Liverpool 

- Professor Alex Burdorf, Erasmus MC 

Rotterdam 

- Professor Urban Janlert, Umeå 

universitet 

2015-02-20 

34. Förslag till yttrande avseende internremiss av

förslag till införande av ett nytt internhyressystem 

vid Stockholms universitet/KLj 

(dnr: SU 113-1144-11) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att överlämna yttrandet till 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap enligt bilaga. 

2015-02-23 

35. Förslag till yttrande avseende kompletterande

remissbehandling av utkast till lagrådsremiss Ny 

påföljd efter tidigare dom/KLj 

(dnr: SU FV-1.1.3-0464-15) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att överlämna yttrandet till 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap enligt bilaga. 

36. Stockholm Stress Center/

Stressforskningsinstitutet anhåller om att få 

genomföra ändringar i föreskrifterna för 

Stockholm Stress Center med anledning av att 

antalet forskargrupper minskas från sex till fem. 

/FM  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

tillstyrker ändringarna och rekommenderar 

rektor att ändra föreskrifterna enligt förslaget. 

2015-01-27 

37. Anhållan från institutionen för pedagogik och

didaktik om att inrätta kursen Utbildning för 

hållbar utveckling (IPA432), 15 hp, på avancerad 

nivå. Kursen ska ges som fristående kurs samt 

inom program. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 
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38. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Finansiell 

förvaltning (FE3237), 7,5 hp, på grundnivå. 

Kursen ska ges som fristående kurs under 

sommaren. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2015-02-03 

39. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Genus, arbete 

och entreprenörskap (FE3236), 6 hp, på grundnivå. 

Kursen ska ges som fristående kurs under 

sommaren. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

40. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Ledarskap och 

management i organisationer - uppdragsutbildning 

(FE582U), 7,5 hp, på avancerad nivå. Kursen ska 

ges som uppdragsutbildning och är en kopia av 

befintlig kurs.  /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

41. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Ledning av 

mänskliga resurser - uppdragsutbildning 

(FE523U), 7,5 hp, på avancerad nivå. Kursen ska 

ges som uppdragsutbildning och är en kopia av 

befintlig kurs. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

42. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Kvalitativ 

forskning - uppdragsutbildning (FE582U), 7,5 hp, 

på avancerad nivå. Kursen ska ges som 

uppdragsutbildning och är en kopia av befintlig 

kurs. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2015-02-24 

43. Utseende av ledamöter till den under

Områdesnämnden för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap nyinrättade Beredningen för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. /FM 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att till lärarrepresentanter utse Maria 

Jansson och Annika Ullman, samt att till 

studierektorsrepresentant utse Stefan Möller.  

2015-02-25 

44. Förslag till yttrande avseende betänkandet

Handel med begagnade varor och med skrot- vissa 

kontrollfrågor (SOU 2014:72) /KLj 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att överlämna yttrandet till 
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(dnr SU FV-1.1.3-3767-14) Områdesnämnden för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap enligt bilaga. 

2015-02-24 

45. Utökning av antalet ledamöter i

Samhällsvetenskapliga fakultetens budgetgrupp. 

/GBN 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att utöka antalet ledamöter i 

budgetgruppen med professor Markus Jäntti, 

SOFI, under perioden 2015-2017. 

2015-02-26 

46. Förslag till yttrande avseende internremiss

Ansökningstider till kurser och program (Dnr SU 

FV-3.9-0503-15). /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att överlämna yttrandet till 

Studentavdelningen, enligt bilaga. 

2015-02-10 

47. Anhållan från institutionen för data- och

systemvetenskap om revidering av 

utbildningsplanen för kandidatprogram i digitala 

medier, 180 hp (SDIMK). Programmet samordnas 

med institutionen för pedagogik och didaktik samt 

Institutionen för mediestudier. Alla inblandade 

institutioner är överens om den ändrade strukturen. 

Revideringen kommer av att det är första gången 

som institutionen för pedagogik och didaktik ger 

termin 5 och de önskar ge en kurs om 30 hp. 

I nuvarande utbildningsplan står det under 

rubriken kurser:  

Kurser på Institutionen för pedagogik och 

didaktik:  

Lärande i digitala miljöer, 15 hp 

Kommunikation, socialisering och 

identitetsskapande, 15 hp  

ändras till: 

Kurs på Institutionen för pedagogik och didaktik: 

Pedagogik och digitala medier, 30 hp. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att revidera utbildningsplanen enligt 

bilaga. 

48. Anhållan från institutionen för data- och

systemvetenskap om revidering av 

utbildningsplanen för kandidatprogram i 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att revidera utbildningsplanen enligt 

bilaga. 
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Marknadskommunikation och IT, 180 hp 

(SMARK).  

Revideringen beror delvis på hopslagningen av 

Reklam och Pr och Företagsekonomi. Kurserna 

ändras under rubriken kurser för år 2 och år 3. 

Vidare ändras texten under rubriken övrigt, där det 

tidigare framgick att programmet ges av DSV och 

Institutionen för reklam och PR.  

Nu står istället DSV och Företagsekonomiska 

institutionen. /KH  

50. Institutionen för pedagogik och didaktik

föreslår att fakultetsnämnden inrättar och 

fastställer utbildningsplanen för Masterprogram i 

karriärutveckling och vägledning, 120 hp. Den nya 

utbildningsplanen ersätter den tidigare 

utbildningen med samma namn och är endast en 

förnyad behörighet där behörighetskraven 

tydliggjorts från: 

Examen från Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, eller motsvarande. 

till: 

Studie- och yrkesvägledarexamen om 180 hp 

innefattande ett examensarbete om minst 15 hp. 

Svenska B/Svenska som andra språk B. 

I och med ändrad behörighet så kommer 

masterprogrammet att stämma överens med de 

förkunskapskrav som ställs för programmets 

kurser som även ges som fristående kurser. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att fastställa utbildningsplanen för 

Masterprogram i karriärutveckling och 

vägledning, 120 hp, enligt bilaga. 

2015-02-03 

51. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen 

Företagsekonomi III, kurspaket (FE9065), 30 hp, 

på grundnivå. Kursen ska ges som fristående kurs 

samt inom kandidatprogram i företagsekonomi. 

/KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2015-02-13 
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52. Anhållan från Specialpedagogiska institutionen

om att inrätta kursen Specialpedagogik: ungdomar 

och vuxna - uppdragsutbildning (UQ172U), 7,5 

hp, på grundnivå. Kursen ska ges som fristående 

kurs och är en uppdragsutbildning och vänder sig 

till undervisande lärare på gymnasiets 

introduktionsprogram. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2015-03-04 

53. Förslag till yttrande avseende remissen Förslag

om nedläggning av officiell statistik rörande 

familjerådgivning samt reducerad 

statistikinsamling avseende familjerätt (5.1-

2186/2015) /KLj 

(dnr SU FV-1.1.3-0475-15) 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

beslutar att överlämna yttrandet till 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap enligt bilaga. 

2015-01-27 

54. Anhållan från Specialpedagogiska institutionen

om att inrätta kursen Utvecklingsstörning: 

interprofessionell samverkan (UQ149F), 7,5 hp, på 

grundnivå. Kursen ska ges som fristående kurs och 

är en del av det EU-finansierade projektet "An 

interdisciplinary approach to working with 

children and young people with complex 

intellectual and developmental needs". /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

2015-02-03 

55. Anhållan från Företagsekonomiska

institutionen om att inrätta kursen Makt, 

förändring och motstånd i organisationer - 

uppdragsutbildning (FE524U), 7,5 hp, på 

avancerad nivå. Kursen ska ges som 

uppdragsutbildning. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

56. Anhållan från institutionen för socialt arbete

om att inrätta kursen Grundkurs i socialt arbete 

(SU1019), 30 hp, på grundnivå. Kursen ska ges 

som fristående kurs på halvfart. /KH 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

57. Anhållan från Ekonomisk-historia institutionen

om att inrätta kursen Läskurs i ekonomisk 

historia/internationella relationer (EH6089), 7,5 

hp, på avancerad nivå. Kursen ska ges som 

Samhällsvetenskapliga fakultetens 

arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå beslutar att inrätta kursen. 

1 A
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fristående samt inom programmet Global politisk 

Ekonomi. Kursen ersätter kurs EH6086 med 

uppdaterad behörighet. /KH  

1 A
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Kristina Löfstedt 

Fakultetssekreterare 

Anmälan av genomförda disputationer 

2015-01-23 Maria Skeppstedt 

SU FV- 4.2.9–3469-15 Data- och systemvetenskap 

Extracting Clinical Findings from Swedish 

Health Record Text 

2015-02-13 Eva Samuelsson 

SU FV-4.2.9–3560-15 Socialt arbete 

Use or Misuse? Addiction Care Practitioners’ 

Perceptions of Substance Use and Treatment  

2015-02-20 Mikael Olsson 

SU FV- 4.2.9–0197-15 Statsvetenskap  

Austrian Economics as Political Philosophy  

1 B
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Kristina Löfstedt 

Fakultetssekreterare 

Anmälan av nyantagna docenter 

2015-01-28 PhD Laura James, Kulturgeografi 

SU FV-2.3.2–1457-14 

2015-01-28 Fil dr Lowe Börjeson, Kulturgeografi 

SU FV-2.3.2–1152-14 

2015-01-28 Fil dr Anette Nyqvist, Socialantropologi 

SU FV-2.3.2–3984-13 

2015-02-25 Fil dr Mikael Holmgren Caicedo, 

Företagsekonomi 

SU FV-2.3.2–2058-14 

1 C
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Kristina Löfstedt 

Fakultetssekreterare 

Nyanställda lärare 

Anställd som universitetslektor: 

2015-03-01 Klara Dolk  

SU FV-2.3.1.2–2838-13 Barn- och ungdomsvetenskap med 

inriktning mot språk i förskolan, 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen  

Anställd som biträdande lektor: 

2015-02-01 Fredrik Svärdsten Nymans 

SU FV-2.3.1.2–0754-14 Företagsekonomi med inriktning 

mot redovisning, 

Företagsekonomiska institutionen 

1 D
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BESLUT 
2015-03-18 Dnr SU

1 (1)

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  
Telefax:
E-post:

Kajsa Ljung 
Utredare

Beslutsförhet i vissa av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens 
beredande organ 

Bakgrund: 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har flera beredande organ. Vissa av dessa har som 
uppdrag att lämna förslag till beslut i ärenden som rör enskild, detta gäller 
lärarförslagsnämnderna (LFN) och docenturnämnden. 

För beredande organ inom universitetet finns inte längre några fastställda regler kring 
beslutsförhet. Sådan reglering togs bort i samband med övriga förändringar när 
Autonomiutredningens förslag lades in i Högskoleförordningen. Det är därför upp till 
fakultetsnämnden att besluta om beslutsförheten i sina egna organ. Fakultetsnämnden måste 
dock förhålla sig till de allmänna förvaltningsrättsliga principerna som ska genomsyra 
universitetets hela arbete. Dessa är bland annat officialprincipen – att myndigheten är skyldig 
att tillse att ärenden blir tillräckligt utredda, jämställdhetsprincipen, likabehandlingsprincipen 
och objektivitetsprincipen. Utöver dessa ska förvaltningslagens (FL) regler följas, i det här 
läget främst FL 7§ - Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt 
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Lärarförslagsnämnderna och Docenturnämnden består av mellan fyra och sex ordinarie 
ledamöter inklusive studeranderepresentanter. I praktiken är det i dessa nämnder all utredning 
görs i de aktuella ärendena och det är bara i något enstaka fall som den formella 
beslutsfattaren har frångått nämndens förslag till beslut. Detta gör att kraven på att nämnderna 
följer de ovannämnda reglerna är stora. För att nå en balans mellan å ena sidan en tillräcklig 
utredning och en snabb utredning har Samhällsvetenskapliga fakulteten tidigare krävt att 
minst hälften av ledamöterna ska närvara vid sammanträdet för att nämnderna ska kunna 
lämna förslag till beslut i ärenden som rör enskild. Av dessa ledamöter får inte en majoritet 
vara studeranderepresentanter. Dessa regler vill vi nu fastställa genom ett 
fakultetsnämndsbeslut. 

Beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att de beredande organ som lämnar förslag 
till beslut i ärende som rör enskild är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Studeranderepresentanterna får inte vara i majoritet. 

3
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Beslut 

2015-03-18 
Dnr SU FV-2.3.1.1-0771-15 

Kulturgeografiska Institutionen 

Anställningsprofil för professor i Geografi, särskilt kulturgeografi vid 

Kulturgeografiska Institutionen  

Ämnesområde Geografi, särskilt kulturgeografi 

Ämnesbeskrivning 

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består främst av forskning och 
undervisning inom grund-, avancerad och 
forskarnivå i ämnet samt akademiskt ledarskap 
inom institutionen och fakulteten.  

Behörighetskrav 

. 

Behörig att anställas som professor är den som 
har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk 
skicklighet inom geografi, särskilt kulturgeografi. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats 
genom självständiga forskningsinsatser som i 
betydande grad överstiger vad som krävs för 
docentkompetens, såväl kvalitativt som 
kvantitativt. Även planering och ledning av 
forskning ska tillmätas betydelse. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats 
genom undervisning inom såväl grund- och 
avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av 
pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning 
som handledning och examination. Den 
pedagogiska skickligheten ska vara väl 
dokumenterad och på ett sådant sätt att även 
kvaliteten kan bedömas. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 

som den förmåga och lämplighet i övrigt som 

behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

4
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Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet inom geografi, särskilt 

kulturgeografi.  

Stor vikt fästs vid: 

 dokumenterad förmåga att samarbeta med

arbetskamrater och kollegor.

 framgångsrik forskarhandledning visad

genom aktiv handledning av minst en

forskarstuderande fram till godkänd

disputation.

 skicklighet i akademiskt ledarskap samt

vid förmågan att samverka med det

omgivande samhället och att informera om

forskning och utvecklingsarbete.

 att framgångsrikt ha planerat och erhållit

anslag för forskningsprojekt från externa

finansiärer.

Meriterande är följande. 

 Högskolepedagogisk utbildning eller

motsvarande om minst 7,5 högskolepoäng

eller motsvarande kunskaper förvärvade på

annat sätt.

 Genomgången forskarhandledarutbildning.

Uppmaning till företrädare för 

underrepresenterat kön att söka 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 
eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 
professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor 
söker anställningen. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk 

utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och 

forskarhandledarutbildning, och som inte heller 

bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på 

annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under 

de två första åren av anställningen. 

Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den 

kan komma att granskas av internationella 

sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 

men sökanden ska vara beredd att inom ett par år 

vid behov kunna ta på sig administrativa och 

pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter 

förståelse och bruk av svenska. 

4

37



Beslut 

2015-03-18 
Dnr SU FV-2.3.1.2-0192-15 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Anställningsprofil för universitetslektor i pedagogik med särskild inriktning mot 

skolutveckling och skolledarskap 

Ämnesområde Pedagogik 

Ämnesbeskrivning 

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av 

undervisning, kursutveckling, handledning och 

examination i Rektorsprogrammet, i Lärar-

utbildningen för grund- och gymnasielärare samt i 

institutionens kursutbud i pedagogik. 

Undervisningen sker i huvudsak på svenska. 

I anställningen ingår även att bedriva egen forskning 

med fokus på skolutveckling och skolledarskap. Den 

anställde förväntas också medverka i pedagogiskt, 

forskningsmässigt och administrativt 

utvecklingsarbete, vilket t ex innebär deltagande i 

arbetsgrupper och kommittéer. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den 

som har avlagt doktorsexamen i pedagogik/didaktik 

eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt 

visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som 

behörig ska den sökande vidare ha dokumenterade 

pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom 

området pedagogik med inriktning mot 

skolutveckling och skolledarskap. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 

undervisning såväl på grundnivå som på avancerad 

nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett 

sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den 

pedagogiska verksamheten. 

Sökande ska kunna utföra administrativa och 

pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter 

förståelse och bruk av svenska språket. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 

som den förmåga och lämplighet i övrigt som 

behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet inom området pedagogik 

med inriktning mot skolutveckling och 
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2 (2) 

skolledarskap.  

Stor vikt fästs vid: 

 förmåga att bidra till forskningsutvecklingen

inom området pedagogik med inriktning

motskolutveckling och skolledarskap.

 erfarenhet av kursutveckling och kursansvar

inom området pedagogik med särskilt

inriktning mot skolutveckling och

skolledarskap.

 dokumenterad förmåga att samarbeta med

arbetskamrater och kollegor.

 administrativ skicklighet samt vid förmågan

att samverka med det omgivande samhället

och att informera om forskning och

utvecklingsarbete.

 att framgångsrikt ha planerat och erhållit

anslag för forskningsprojekt från externa

finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 

minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande 

kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 

eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 

universitetslektorer ser institutionen gärna att män 

söker anställningen. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning 

om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller 

bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på 

annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de 

två första åren av anställningen. 
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Beslut          Dnr SU FV-2.3.1.2–0195-15 

2015-03-18 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Anställningsprofil för universitetslektor i didaktik 

Ämnesområde Didaktik 

Ämnesbeskrivning Forskningsområdet didaktik omfattar frågor i 

skärningen mellan något specifikt kunskapsområde 

och lärande i någon bestämd miljö. Genom att ställa 

frågor i relation till specifika men skilda 

kunskapsinnehåll respektive lärandemiljöer öppnar 

didaktikämnet för komparativa och överbryggande 

studier av generell relevans för utformning av 

undervisning såväl som lärandeprocesser inom 

ramen för olika undervisningspraktiker och 

lärandemiljöer. Didaktiken utforskar såväl 

undervisning som lärandeprocesser genom frågor 

om vilket kunskapsinnehåll som fokuseras; hur 

lärande organiseras; hur kunskap representeras; när, 

var och i vilka sammanhang lärande sker; samt på 

vilka sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, 

kursutveckling, handledning och examination inom 

lärarutbildning och institutionens kursutbud i 

didaktik på grund- och avancerad nivå. Även 

uppdragsutbildningar riktade mot skolväsendet kan 

förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på 

svenska. Innehavaren av anställningen förväntas 

kunna ta ansvar för kurser i bedömning och 

utvärdering för skolutveckling inom de olika 

lärarprogrammen. I anställningen ingår även att 

bedriva egen forskning och att medverka i 

pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt 

utvecklingsarbete, vilket t ex innebär deltagande i 

arbetsgrupper och kommittéer. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den 
som har avlagt doktorsexamen i didaktik/pedagogik 
eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt 
visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som 
behörig ska den sökande ha dokumenterade 
pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom 
didaktikområdet. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 
undervisning såväl på grundnivå som på avancerad 
nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett 
sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den 
pedagogiska verksamheten. 
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Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 
som den förmåga och lämplighet i övrigt som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Sökande ska kunna utföra administrativa och 

pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter 

förståelse och bruk av svenska språket. 

Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 
vetenskaplig skicklighet inom didaktikområdet. 

Särskild vikt fästs även vid vetenskaplig skicklighet i 
pedagogisk bedömning.  

Stor vikt fästs vid: 

 erfarenhet av undervisning och
kursutveckling inom det aktuella
utbildningsområdet.

 dokumenterad förmåga att samarbeta med
arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid 
förmågan att samverka med det omgivande 
samhället och att informera om forskning och 
utvecklingsarbete. 

Meriterande är: 

 att framgångsrikt ha planerat och erhållit
anslag för forskningsprojekt från externa
finansiärer.

 högskolepedagogisk utbildning om minst
7,5 högskolepoäng eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt.

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 

eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 

universitetslektorer ser institutionen gärna att män 

söker anställningen 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning 

om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller 

bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på 

annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de 

två första åren av anställningen. 
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Beslut 

2015-03-18 
Dnr SU FV-2.3.1.2–0723-15 

Psykologiska institutionen 

Anställningsprofil för universitetslektor i psykologi, särskilt kognitiv psykologi 

Ämnesområde Psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi 

Ämnesbeskrivning Kognitiv psykologi behandlar hur människor förstår 

sin omvärld och sig själva samt hur de utvecklar 

och använder olika kunskaper och färdigheter. 

Exempel på delområden som behandlas inom den 

kognitiva psykologin är: perception, 

uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, 

problemlösning, beslutsfattande, kreativitet samt 

produktion och förståelse av språk. Vidare beaktas 

hur kognitiva processer kan relateras till biologiska 

aspekter samt känslor, motivation och social 

funktion.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet består huvudsakligen av undervisning i 

kognitiv psykologi. I arbetsuppgifterna ingår även 

handledning av studenter på olika nivåer, 

kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den 

sökande förväntas också utföra pedagogiskt 

utvecklingsarbete och delta i institutionellt arbete, 

som att t ex vara ledamot i kommittéer och 

arbetsgrupper. Minst 30% av årsarbetstiden ska 

ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som lektor är den som har 

avlagt doktorsexamen i psykologi med inriktning 

mot kognitiv psykologi, eller har motsvarande 

vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk 

skicklighet. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 

undervisning såväl på grundnivå som på avancerad 

nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på 

ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i 

den pedagogiska verksamheten. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 

som den förmåga och lämplighet i övrigt som 

behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet. Den pedagogiska 

skickligheten ska ha visats genom egen 

undervisning, handledning och framställning av 
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läromedel av relevans för området, och den 

vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom 

egen forskning inom det kognitionspsykologiska 

ämnesområdet. Meriterande är tvärvetenskaplig 

kompetens som omfattar neurokognitiva, 

kognitionsvetenskapliga, utvecklingspsykologiska 

och/eller socialpsykologiska ansatser. 

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och 

erhållit anslag för forskningsprojekt från externa 

finansiärer. 

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att 

samarbeta med arbetskamrater och kollegor 

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid 

förmågan att samverka med det omgivande 

samhället och att informera om forskning och 

utvecklingsarbete. 

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 

minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande 

kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk 

utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som 

inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 

kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan 

utbildning under de två första åren av anställningen. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 

men sökanden ska vara beredd att inom ett par år 

kunna ta på sig administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk 

av svenska. 
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Beslut 

2015-03-18 

1 (2) 

Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Anställningsprofil för universitetslektor i pedagogik med inriktning organisation och 

ledarskap  

Ämnesområde Pedagogik med inriktning mot organisation och 

ledarskap. 

Ämnesbeskrivning 

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av 

undervisning, kursutveckling, handledning och 

examination inom fristående kurs samt i 

Rektorsprogrammet och Personal, arbete, 

organisationsprogrammet (PAO). I anställningen 

ingår även att bedriva egen forskning. 

I arbetet som universitetslektor ingår också att 

medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och 

administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär 

deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den 

som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har 

motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat 

pedagogisk skicklighet.  

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 

undervisning såväl på grundnivå som på avancerad 

nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på 

ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i 

den pedagogiska verksamheten. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 

som den förmåga och lämplighet i övrigt som 

behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet inom inriktningen för 

anställningen.   

Stor vikt fästs vid: 

Dnr SU FV-2.3.1.2-0734-15
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 dokumenterad förmåga att samarbeta med

arbetskamrater och kollegor.

 Förmåga att bidra till

forskningsutvecklingen inom det aktuella

området

 administrativ skicklighet samt vid

förmågan att samverka med det omgivande

samhället och att informera om forskning

och utvecklingsarbete.

 Erfarenhet av kursutveckling och

kursansvar inom det aktuella

utbildningsområdet

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och 

erhållit anslag för forskningsprojekt från externa 

finansiärer. 

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 

minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande 

kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 

eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 

universitetslektorer ser institutionen gärna att män 

söker anställningen. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk 

utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som 

inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 

kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan 

utbildning under de två första åren av anställningen. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 

men sökanden ska vara beredd att inom ett par år 

kunna ta på sig administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk 

av svenska.  
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Beslut 

2015-03-18 

1 (4) 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Anställningsprofil för universitetslektor i Internationell och jämförande pedagogik 

Ämnesområde Internationell och jämförande pedagogik. 

Ämnesbeskrivning Huvudfokus i undervisningen och forskningen 

utgörs av internationella och jämförande studier av 

utbildningssystem och deras förhållande till 

samhällen. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av 

undervisning, kursutveckling, handledning och 

examination på grund- och avancerad nivå inom 

ämnesdisciplinen Internationell och jämförande 

pedagogik. Även undervisning inom institutionens 

övriga kursutbud på grund- och avancerad nivå kan 

förekomma. 

I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i 

pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt 

utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i 

arbetsgrupper och kommittéer. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den 

som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har 

motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat 

pedagogisk skicklighet. För att bedömas som 

behörig ska den sökande ha dokumenterade 

pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom 

internationell och jämförande pedagogik.  

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 

undervisning såväl på grundnivå som på avancerad 

nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på 

ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i 

den pedagogiska verksamheten. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 

som den förmåga och lämplighet i övrigt som 

behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Eftersom arbetsspråket är engelska, måste sökanden 

ha utmärkt förmåga att använda engelska i tal och 

skrift vilket exempelvis visas genom dokumenterad 

erfarenhet av att bedriva undervisning på engelska.  

Dnr SU FV-2.3.1.2-0735-15
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2 (4) 

Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet i internationell och 

jämförande pedagogik. 

Stor vikt fästs vid: 

 dokumenterad förmåga att samarbeta med

arbetskamrater och kollegor.

 fästs vid administrativ skicklighet samt vid

förmågan att samverka med det omgivande

samhället och att informera om forskning och

utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid; 

 att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag

för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är: 

 dokumenterad erfarenhet av undervisning om

och egen genomförd forskning med kvantitativa

forskningsmetoder.

 högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5

högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

förvärvade på annat sätt.

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 

eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 

universitetslektorer ser institutionen gärna att män 

söker anställningen. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk 

utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som 

inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 

kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan 

utbildning under de två första åren av anställningen. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 

men sökanden ska vara beredd att inom ett par år 

kunna ta på sig administrativa och pedagogiska 

arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk 

av svenska.  

Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den 

kommer att granskas av internationella sakkunniga. 
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Företagsekonomiska institutionen 

BESLUT
2015-03-18

Anställningsprofil för biträdande lektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering 

Ämnesområde  Företagsekonomi 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  I anställningen ingår att bedriva egen forskning 
under 50% av tiden. Dessutom ingår undervisning 
och handledning samt medverkan i planering och 
utveckling av utbildning inom ämnesdisciplinen 
finansiering på 50% av arbetstiden. Undervisning 
sker i hög utsträckning på engelska.  

Den som anställs förväntas engagera sig i 
institutionens forskning samt kunna initiera, 
organisera och leda forskningsprojekt. Vidare ska 
den biträdande lektorns verksamhet inriktas mot 
internationella vetenskapliga publikationer och 
ansökningar om forskningsmedel för att främja 
institutionens internationella profilering. 

Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor i 
företagsekonomi med inriktning mot finansiering är 
den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi 
med inriktning mot företagsfinansiering (corporate 
finance) eller finansiell ekonomi (financial 
economics) eller har en svensk eller utländsk 
examen som bedöms motsvara en sådan 
doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som 
har avlagt doktorsexamen eller har uppnått 
motsvarande kompetens högst sju år före 
ansökningstidens utgång. 

För att bedömas som behörig ska den sökande 
uppvisa dokumenterad pedagogisk erfarenhet och 
skicklighet av undervisning i företagsfinansiering 
(corporate finance) eller finansiell ekonomi 
(financial economics). 

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet 
genom undervisning på grundnivå och/eller på 
avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl 
dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att 
bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Dnr SU FV-2.3.1.2-0770-15
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Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 
som den förmåga och lämplighet i övrigt som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  

Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad 
genom egen forskning inom ämnesdisciplinen 
finansiering. Vad gäller den vetenskapliga 
skickligheten och för att dokumentera 
forskningsaktiviteten är internationella 
publiceringar inom ämnesinriktningen de senaste 
tre åren särskilt meriterande. 

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad 
genom egen undervisning på grundnivå, avancerad 
nivå samt handledning, kursansvar och pedagogisk 
utveckling inom ämnesdisciplinen finansiering.  

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan 
för forskning under anställningstiden. 

Stor vikt fästs vidare vid dokumenterad förmåga att 
samarbeta med arbetskamrater och kollegor.  

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid 
förmågan att samverka med det omgivande 
samhället och att informera om forskning och 
utvecklingsarbete. 

Vikt fästs även vid att framgångsrikt ha planerat, 
sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från 
externa finansiärer. 

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om 
minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande 
kunskaper förvärvade på annat sätt. 

Uppmaning till företrädare för 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten 
eftersträvar en jämnare könsfördelning bland 
lektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker 
anställningen. 

Övriga upplysningar Sökande som saknar högskolepedagogisk 
utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som 
inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande 
kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan 
utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, 
men sökanden ska vara beredd att inom ett par år 
kunna ta på sig administrativa och pedagogiska 
arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk 
av svenska. 

Institutionen befinner sig i en expansionsfas och 
fler än en sökande kan komma att anställas. 

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska då 
den kan komma att granskas av internationella 
sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. 
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En anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till fyra år i enlighet med Högskoleförordningen 
(1993:100) (HF). Syftet med anställningen är att den biträdande lektorn ska ges en möjlighet att 
utveckla sin självständighet som forskare samt få meriter som kan ge behörighet för en annan 
läraranställning där det ställs högre behörighetskrav. 

En biträdande lektor vid Stockholms universitet ska efter ansökan befordras till en anställning 
tillsvidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan befordran enligt HF samt 
Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) 
och dessutom bedöms lämplig enligt följande kriterier. 

Behörighetskrav Behörig att befordras till universitetslektor är den 
som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi 
med inriktning mot företagsfinansiering (corporate 
finance) eller finansiell ekonomi (financial 
economics) eller har en svensk eller utländsk 
examen som bedöms motsvara en sådan 
doktorsexamen, visat vetenskaplig skicklighet 
genom att under anställningstiden planerat och 
genomfört forskning som i kvantitet, kvalitet och 
självständighet motsvarar minst 50% av kraven för 
docentur utöver avhandlingen, detta oavsett hur 
långt innehavaren av anställningen kommit vid 
anställningens början samt visat pedagogisk 
skicklighet.  

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom 
undervisning och handledning i finansiering såväl 
på grundnivå som på avancerad nivå. 
Undervisningen ska vara självständigt planerad, 
genomförd och i kvantitet och kvalitet motsvara 
kraven för en anställning som universitetslektor. 
Den pedagogiska skickligheten ska vara väl 
dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att 
bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta 
som den förmåga och lämplighet i övrigt som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att 
självständigt initiera och driva forskning av hög 
vetenskaplig kvalitet. 

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk 
utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller 
bedömts ha motsvarande kunskaper. 
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