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Delegationer från Institutionsstyrelsen vid 
Kulturgeografiska institutionen.  

Fastställd av Institutionsstyrelsen 20190214  

Institutionsstyrelsen har att hantera en rad frågor som definieras i delegationsordningen från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt i två frågor från dekanus. Vissa av dessa 

frågor har institutionsstyrelsen rätt att delegera vidare. Se Besluts- och delegationsordning för 

Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2018- 

12-18. 2018-12-18 (Dnr SU FV-1.2.3-0300-19) (bilaga 1, Institutionsstyrelsens 

beslutanderätt)  

  

En del frågor som behöver hanteras skyndsamt är opraktiska att hantera vid styrelsemöten. 

Ärenden som handlar om utbildning på skilda nivåer behöver lösas. Styrelsen avsäger sig 

härmed inte ansvar för dessa frågor. Ansvaret för frågorna ligger kvar på det delegerande 

organet. En delegation kan när som helst återkallas.  

  

Institutionsstyrelsen delgerar följande frågor till studierektor för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå. Studierektor skall   

- inför nytt läsår fastställa kursutbud   

- besluta om antagningstal för kurser och utbildningsprogram;   

- utfärda kursbevis i enlighet med 6 kap. 20 § HF;   

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

- besluta om rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll i enlighet med 7 kap. 33 § HF;  - 

besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram för studenter som läst delar av ett 

program vid ett annat lärosäte;      
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Institutionsstyrelsen delgerar följande frågor till studierektor för utbildning på 

forskarnivå.  

Studierektor skall   

- fastställa individuell studie- och finansieringsplan för varje doktorand som antagits till 

utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och hans/hennes handledare;  - 

följa upp den individuella studieplanen minst en gång varje år och därvid eller annars när det 

är påkallat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs, se 6 kap. 29 § HF 

samt universitetets Föreskrifter för utbildning på forskarnivå;   

- inför nytt läsår fastställa kursutbud samt fortlöpande besluta om inrättande av kurs;   

- besluta om tillgodoräknanden, även avslag, i enlighet med 6 kap 6−8 §§ HF;   

- utse opponent och examinator/betygsnämnd vid avläggande av licentiatexamen;   
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Bilaga 1 Från Besluts- och delegationsordning för  

Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden 2018-12-18 (Dnr SU FV-1.2.3-0300-19).  

3. Institutionsstyrelsens beslutanderätt   
3.1 Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen   
  

Fakultetsnämnden delegerar beslutanderätten till institutionsstyrelsen/motsv. i följande 

ärenden. Dock ska ärenden av principiell karaktär avgöras av fakultetsnämnden. Institutions- 

styrelsen/motsv. äger rätt att delegera ärende till prefekt eller särskilt utskott/organ om det 

inte är av sådan art att beslutet bör fattas av institutionsstyrelsen i dess helhet. Eventuell 

vidaredelegering ska ske enligt reglerna i universitetets besluts- och delegationsordning.   

  

Institutionsstyrelsen ska   

Anställnings- och befordringsärenden   

- besluta om ledigkungörande av anställning som doktorand;   

- föreslå anställningsprofil innan läraranställning ledigkungörs;   

- föreslå sakkunniga vid anställning som professor (inklusive adjungerad professor och 

gästprofessor), universitetslektor och biträdande lektor samt vid befordran av lärare;   

- föreslå innehavare till anställning som adjungerad professor och gästprofessor;   

- föreslå förnyad anställning av adjungerad professor och gästprofessor;   

- besluta om affiliering av forskare   

- fastställa plan för användningen av institutionens resurser   

Organisation   
- fastställa plan för inriktningen av institutionens verksamhet;   

- fastställa riktlinjer för organisationen av arbetet vid institutionen;   

- besluta om viktigare framställningar;   

  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå   
- föreslå fakultetsnämnden inrättande och avveckling av utbildningsprogram och fastställande 

och upphävande av utbildningsplan; Får ej vidaredelegeras    

- inför nytt läsår fastställa kursutbud   

- föreslå fakultetsnämnden att inkomma med förslag om inrättande av kurs; (Får ej 

vidaredelegeras)   

- besluta om fastställande av kursplan. (Får ej vidaredelegeras längre än prefekt)  

- besluta om upphävande av kursplan   
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- besluta om antagningstal för kurser och utbildningsprogram;   

- utse examinator i enlighet med 6 kap. 18 § HF; (Får ej vidaredelegeras)   

- utfärda kursbevis i enlighet med 6 kap. 20 § HF;   

  

  

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

- besluta om rätt att fortsätta studier efter studieuppehåll i enlighet med 7 kap. 33 § HF;  - 

besluta om antagning till senare del av utbildningsprogram för studenter som läst delar av ett 

program vid ett annat lärosäte;   

  

Utbildning på forskarnivå och forskning   
- fastställa individuell studie- och finansieringsplan för varje doktorand som antagits till 

utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och hans/hennes handledare;  - 

följa upp den individuella studieplanen minst en gång varje år och därvid eller annars när det 

är påkallat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs, se 6 kap. 29 § HF 

samt universitetets Föreskrifter för utbildning på forskarnivå;   

- utse minst två handledare för varje doktorand, varav en utses till huvudhandledare. Vid 

begäran av doktorand besluta om byte av handledare i enlighet med 6 kap. 28 § HF;  - 

besluta om hur många finansierade sökande som kan antas samt att anta sökande till 

utbildning på forskarnivå i enlighet med 7 kap. 36 § HF; (Får ej vidaredelegeras)  - besluta 

om en doktorand, som har antagits vid något annat universitet/högskola, utan ny antagning 

får övergå till Stockholms universitet och fortsätta sin utbildning samt examineras här i 

enlighet med 7 kap. 38 § HF; (Får ej vidaredelegeras)  

- besluta om en enskild sökande medges undantag från kravet på grundläggande behörighet 
vid antagning till utbildning på forskarnivå, om särskilda skäl finns i enlighet med 7 kap. 39 

§ HF; (Får ej vidaredelegeras)  
- inför nytt läsår fastställa kursutbud samt fortlöpande besluta om inrättande av kurs;   

- besluta om vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att 

tillgodoräkna sig utbildning på forskarnivå i enlighet med 7 kap. 41 § HF;   

- besluta om tillgodoräknanden, även avslag, i enlighet med 6 kap 6−8 §§ HF;   

- besluta om utseende av examinator i enlighet med 6 kap. 32 § HF; (Får ej vidaredelegeras 

längre än till institutionsstyrelse/prefekt )  

- utse opponent och examinator/betygsnämnd vid avläggande av licentiatexamen;   

  

3.2 Dekanus delegation till institutionsstyrelsen   

Dekanus delegerar beslutanderätten till institutionsstyrelsen/motsv. i följande ärenden. 

Institutionsstyrelsen/motsv. äger rätt att delegera beslutanderätten vidare till prefekt eller 

särskilt utskott/organ. Eventuell vidaredelegering ska ske enligt reglerna i universitetets 

besluts- och delegationsordning.   

  

Institutionsstyrelsen ska   
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- besluta om förordnande av studierektor för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå;  - besluta om förordnande av studierektor för utbildning på forskarnivå.   

  

  

  


