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Bakgrund
Sodertorns hoqskolas samlade verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan
bedrivs inom ett flertal specifika organisationsformer:
forskarutbildninqsornraden
och
traditionella akademiska discipliner, utbildningsprogram
och centrumbildningar.
I det
fOljande preciseras narrnare centrumbildningarnas
principiella funktion vid hoqskolan
samt regler for deras lnrattande och organisatorisk forankrlnq.
Syfte med centrumbildningar
Huvudsyftet ar att centrumbildningar
ska tillfore hoqskolan ett akademiskt rnervarde
genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fait som ligger i skarninqspunkten
mellan traditionella discipliner och dar skapa en kreativ rnotesplats for medarbetare
och studenter. Fokus kan galla ett etablerat profllomrade vid hoqskolan, men har ska
ocksa finnas mOjlighet att utveckla nya kunskapsfalt. Med den kraftsamling som per
definition uppstar i och med bildandet av ett centrum forvantas ocksa okade
forutsattninqar for extern forskningsfinansiering
och utvecklade former for samverkan
med det omgivande sarnhallet.
Grundprincipen ar att centrumbildningar
aqnar sig at forskning och metodutveckling
inom lnterdtsciplinara kunskapsfalt, att utbildning frarnst sker pa avancerad eller hcqre
niva eller i form av uppdragsutbildning samt att samverkan med det omgivande
sarnhallet ges en frarntradande roll i verksamheten. En centrumbildning ska utqora en
av hoqskolans viktiga portar utat, mot myndigheter, organisationer, arbetsliv och
bredare samhallslntressen i allrnanhet. Den ska darrned ocksa bidra till att var
verksamhet blir battre kand bade i narreqionen och pa nationell niva.
Overgripande

regler for lnrattande och organisation

Centrumbildningar
inrattas av rektor och placeras vid en institution som har ansvar for
ekonomi, personal och arbetsrntljofraqor samt ovrlqa st6dfunktioner. I sarskilda fall
kan rektor besluta om annan organisationsform. Centrumbildningen ska ledas av en
forestandare som utses av rektor. Forestandaren ska, om rektor inte beslutar pa annat
satt, ha tlltsvldareanstallnlnq
vid Sodertorns hoqskola.
Vid varje centrumbildning ska finnas en styrgrupp med en intern eller extern
ordforande. Styrgruppens uppgift ar att foresla och folja aktiviteter inom
centrumbildningen
sa att dess malsattning kan uppfyllas pa basta satt. Styrgruppens
ordforande och ledarnoter utses av rektor. Om det forekornmer utbildning vid
centrumbildningen
(uppdragsutbildning
undantaget) ska studentkaren utse tva
ledarnoter i styrgruppen. Styrgruppen kan i sin tur besluta om adjungering av sarskilt
betydelsefulla radgivare.
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En grundprincip
ar dessutom att centrumbildningar
i de fall car rektor beslutar om sarskilt undantag.

inte har anstalld

personal annat an

En centrumbildning
ska betraktas som en strategisk satsning for hoqskolan. Vid
lnrattandet preciseras vilka resurser som initialt stalls till verksamhetens
forfoqande
for till exempel administrativt
stod eller andra sarskilda satsningar.
Akademiskt

ansvar

Fakultetsnarnnd
har det overgripande ansvaret for kvalitetsgranskning
av
centrumbildningens
verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan. Tidsplan
for utvarderinq samt vilka kriterier som kommer att anvandas - utover hoqskolans
allmanna kvalitetskriterier
for dessa verksamheter
- ska anges vid inrattandet:
En arlig rapport ska stallas till rektor fran och med verksarnhetsaret
riktlinjer for rapporten meddelas senare.
Ansokan

om inrattande

Ansokan om inrattande

av nya centrumbildningar

av ny centrumbildning

Overg~ngsbestammelser

2010. Narrnare

stalls till rektor.

for redan existerande

centrumbildningar

Tidigare beslutade centrumbildningar
vid scdertorns hoqskola (inrettade innan mars
2011) ska senast den 3 oktober 2011 inlarnna en rapport till rektor som beskriver hur
verksamheten
stammer overens med - eller i nulaqet rnojliqen avviker fran - den nu
faststallda policyn. Darefter beslutas om tidsplan for utvarderinq under kommande
trearsperiod.
Beslut
Rektor beslutar

om regler for centrumbildningar

vid scdertorns

hoqskola

enligt ovan.

Beslut i detta arende har fattats av rektor Moira von Wright efter foredraqnlnq
av
utredaren vid hcqskolans ledningskansli Lars-Goren Andersson, i narvaro av prorektor
Rebecka Lettevall, hoqskoledirektor
Enrique Arias och studentkarens
ordforande
Rebecka Stenqvist.
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