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Plats:
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Närvarande
Ordförande:

rektor Pam Fredman

Bisittare:

prorektor Helena Lindholm Schulz
universitetsdirektör Jörgen Tholin

Protokollförare:

ledningssekreterare Mariana Raneva

Föredragande:

§ 1 Camilla Ljung
§ 2 Åsa Carlström
§ 3 Ylva Bengtson
§ 4-6 Rina Lindeström
§ 7 Gustav Bertilsson
§ 9 Håkan Carlsson och Tomas Lundén
§ 10 Eddi Omrcen och Marianne Dalbro

Frånvarande
Bisittare:

§1
PAN
2013/
601

§2
PER
2014/63

Linda Boström, vice ordförande GUS

Anhållan om befordran till professor

Rektor beslutar

Underlag: PM daterat 2014-02-10
(Camilla Ljung).

att befordra Staffan Kumlin till professor i
statsvetenskap.

Förnyat förordnande som adjungerad
professor i hematologiska infektioner

Rektor beslutar

Underlag: PM daterad 2014-02-06
(Åsa Carlström).
Anställningen omfattar 40% av heltid och finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Universitetsledningens stab
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031-786 00 00
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att förordna Christine Wennerås till adjungerad professor i hematologiska infektioner
fr.o.m. 2014-03-01 och tillsvidare, dock
längst t.o.m. 2017-02-28.
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§3
PER
2014/42

Förnyat förordnande som adjungerad
professor i geriatrik
Underlag: PM daterat 2013-02-17
(Ylva Bengtson).

Rektor beslutar
att förordna Dan Mellström till adjungerad
professor i geriatrik fr.o.m. 2014-03-01
och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2015-0228.

Anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

§4
PAN
2011/
1109

Förnyat förordnande som gästprofessor i logistik inom Handelshögskolans
internationella gästprofessorsprogram

Rektor beslutar
att förordna Cathy Macharis till gästprofessor i logistik fr.o.m. 2014-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31.

Underlag: PM daterat 2013-02-05
(Rina Lindeström).
Anställningen omfattar 20% av heltid.

§5
PAN
2011/
1110

Förnyat förordnande som gästprofessor i Operations Management inom
Handelshögskolans internationella
gästprofessorsprogram

Rektor beslutar
att förordna Anna Nagurney till gästprofessor i Operations Management fr.o.m. 201401-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m.
2014-12-31.

Underlag: PM daterat 2013-02-05
(Rina Lindeström).
Anställningen omfattar 20% av heltid.

§6
PAN
2011/
1108

Förnyat förordnande som gästprofessor i kulturgeografi inom Handelshögskolans internationella gästprofessorsprogram

Underlag: PM daterat 2013-02-05
(Rina Lindeström).
Anställningen omfattar 20% av heltid.

Rektor beslutar
att förordna Leasley Head till gästprofessor
i kulturgeografi fr.o.m. 2014-01-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2014-12-31.
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§7
B
2013/02

Pliktleverans av elektroniskt material,
“e-plikt”
Underlag: PM daterat 2014-02-17
(Gustav Bertilsson Uleberg).

Rektor beslutar
att pliktleveranser ska införas och genomföras i enlighet med föreliggande föredrag
nings-PM
att universitetsbiblioteket ska samordna epliktsverksamheten
att ansvaret för att identifiera, samla in,
specificera och förmedla relevant elektroniskt material åvilar ansvarig chef vid organisatorisk del där det har gjorts tillgängligt för allmänheten
att beslutet ska följas upp och status avrapporteras till universitetsdirektören senast
2014-05-31, 2014-12-31 och 2015-03-31;
för detta ansvarar universitetsbibliotekets
kanslichef.

§8
D
2013/53

Skrivelse i anledning av anmälan avseende oredlighet i forskning

Rektor beslutar
att anmälan får återtas och att ärendet avskrivs.

Underlag: PM daterat 2013-02-06
(Kristina Ullgren).

§9
V 2014/
161

Kvalitetssäkring av universitetets publikationsdatabas

Underlag: PM daterat 2013-02-17
(Tomas Lundén och Håkan Carlsson).

Rektor beslutar
att universitetets samtliga publicerade vetenskapliga arbeten fortlöpande registreras i
universitetets publikationsdatabas i samband med publicering, samt
att kvalitetssäkringen av posterna i publikationsdatabasen sker enligt följande modell för ansvarsfördelning:
- den författande forskaren ansvarar för registrering och godkännande av sina samtliga vetenskapliga publikationer; genom
godkännandet intygar forskaren fullständighet, att bidragen tilldelats korrekt dokumenttyp (referentbedömt eller inte),
forts.
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samt att korrekt affiliering använts, i överensstämmelse med originalpublikationen
- prefekten har övergripande ansvar för att
institutionens publicerande personal
fullständigt och korrekt registrerar sina vetenskapliga publikationer; prefekt
verifierar fullständigheten för institutionen
genom att tillse att publicerande
personal godkänner sina publikationer
- universitetsbiblioteket ansvarar för en
grundläggande bibliografisk granskning
samt kontroll att korrekt affiliering använts,
i överensstämmelse med originalpublikationen
att beslutet ersätter tidigare rektorsbeslut
från 2007-01-08, § 12 A 7 54/07, Obligatorisk registrering i Göteborgs universitets
publikationer (GUP).

§ 10
V 2014/
10

Göteborgs universitets rapportering av
miljöarbetet 2013

Underlag: PM daterat 2013-02-08
(Eddi Omrcen).

Rektor beslutar
att fastställa Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 vid Göteborgs universitet enligt
föreliggande förslag och avge densamma till
utbildningsdepartementet och till Naturvårdsverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justeras

Mariana Raneva

Pam Fredman

