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Maria Gärdelöv
Controller

Fördelning av nytillkomna medel för sommarkurser
2020

Bakgrund
Rektor beslutade om 2020-05-07 om fördelning av medel för sommarkurser och
behörighetsgivande utbildning (basår) enligt förslag i vårändringsbudgeten 2020 (dnr SU FV1.1.4-1924-20 så att Områdesnämnden för humanvetenskap erhöll 9 518 904 kronor och till
Områdesnämnden för naturvetenskap erhöll 1 911 096 kronor för extra sommarkurser 2020. samt
Områdesnämnden för naturvetenskap erhöll också 8 820 000 kronor för behörighetsgivande
utbildning (basår) 2020.
Områdesnämnderna fick i uppdrag att fördela medlen till fakultetsnämnderna i syfte att
genomföra sommarkurser respektive behörighetsgivande utbildning för tilldelade medel.
Inom Humanvetenskaplig området har samtliga institutioner tillfrågats om möjligheten till
utökning av främst av antalet studieplatser inom sommarkurser 2020, men även om möjligheten
att utöka antalet studieplatser inom höstens utbildningar. Vid Humanistisk fakultet inkom
Historiska institutionen med underlag för en smärre utökning (5 HÅS & 5 HÅP), inom Juridisk
fakultet bedömdes det inte finnas möjlighet att ytterligare öka antalet studieplatser för att uppfylla
ytterligare takbelopp utöver de medel som tilldelas fakulteten inom områdesnämndens budget
2020. Vid Samhällsvetenskaplig fakultet inkom ett flertal institutioner med underlag för att dels
utöka antalet studieplatser inom sommarterminen 2020 och dels utökning av höstens utbildningar.
Vicerektorerna beslutade således att de medel (9 518 904 kr) som överfördes till
Humanvetenskapliga området fördelas så att Humanistisk fakultet erhåller 272 000 kr och
Samhällsvetenskaplig fakultet erhåller 9 246 904 kr. Medlen avräknas på samma sätt som det
reguljära anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
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Inom Samhällsvetenskaplig fakultet har följande kriterier utgjort grund för fördelning;
institutionernas totala utbud av sommarkurser och deras omfattning, möjligheterna till utökning
av antalet studieplatser inom sommarterminen 2020 och värdet av dessa studieplatser,
institutionernas inlämnade prognoser för takbeloppet 2020 och deras inlämnade äskanden av
takbelopp inför resursfördelningen 2020. Hänsyn har också tagits till institutionernas prestationer
av HÅS och HÅP 2019. Sammantaget dessa uppgifter föreslås de medel som tilldelats
Samhällsvetenskaplig fakultet för sommarkurser 2020 fördelas till fyra institutioner enligt nedan.

Förslag till beslut
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om följande fördelning av nytillkomna medel
för sommarkurser 2020:
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Specialpedagogiska institutionen
Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Bloms hus, Frescati

1 000 000 kr
1 000 000 kr
5 246 904 kr
2 000 000 kr

Telefon: +46-8-16 31 06
E-post: josefin.fernstad@samfak.su.se
Hemsida: www.samfak.su.se

