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Föreskrifter för Latinamerikainstitutet
(Institute of Latin American Studies)
fastställda av Rektor 2002-03-21 att gälla tills vidare, reviderade 2006-10-19 samt
2015-05-07.
Bakgrund
Latinamerikainstitutet knöts genom beslut av universitetsstyrelsen 1999-10-20 till
humanistiska fakulteten och dåvarande Institutionen för spanska och portugisiska.
Målsättning/ändamål
Latinamerikainstitutet ska bedriva och främja forskning, utbildning och
kunskapsuppbyggande i övrigt som berör regionen Latinamerika. Med Latinamerika
avses de amerikanska kontinenterna söder om USA, den karibiska ö-världen samt även
USA med avseende på förhållanden som rör dess ständigt växande latinamerikanska
minoritet.
Latinamerikainstitutet ska självständigt upprätthålla kontakter med institutioner inom
och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde oavsett
fakultetsanknytning. Institutet har som ändamål
• att bedriva och främja samhälls- och kulturvetenskaplig forskning om Latinamerika,
• att bedriva och främja samhälls- och kulturvetenskapligt inriktad utbildning om
Latinamerika,
• att bedriva dokumentationsverksamhet om Latinamerika och därvid samarbeta med
universitetsbiblioteket i forskningens, utbildningens och andra samhälleliga
intressens tjänst,
• att genom seminarier, föreläsningar, symposier och på andra sätt sprida information
och kunskap om Latinamerika.
Institutet ska agera självständigt i sin externa verksamhet, bl.a. i fråga om forskning,
dokumentation och internationella kontakter. Institutet ska vidare i samarbete med
Romanska och klassiska institutionen bedriva utåtriktad verksamhet bl.a. genom
informations- och upplysningsverksamhet till breda sektorer av samhället.
Huvudman
Latinamerikainstitutet är placerat vid Romanska och klassiska institutionen inom
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.
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Organisation
Institutet leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex övriga ledamöter samt
en föreståndare.
Ordförande och övriga ledamöter utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms
universitet på förslag av vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området
efter hörande av dekanus vid Humanistiska fakulteten och prefekten vid Romanska och
klassiska institutionen. Prefekten ska förankra förslaget bland institutets personal.
Ledamot kan omförordnas.
Föreståndaren ska vara minst docentkompetent och utses för en period om tre år av
rektor på förslag av vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området efter
hörande av dekanus vid Humanistiska fakulteten och prefekten vid Romanska och
klassiska institutionen. Föreståndaren kan omförordnas.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara
sammansatt enligt följande:
Tre externa ledamöter ska företräda sådana allmänna intressen som har anknytning till
institutets verksamhet. En av dessa, med särskild sakkunskap om Latinamerika, bör
komma från ett annat universitet/motsv. En ledamot ska företräda Humanistiska
fakulteten. En ledamot ska företräda Samhällsvetenskapliga fakulteten. Bland dessa fem
ledamöter utses en ordförande.
De anställda vid institutet väljer en personalrepresentant samt en suppleant. Av dessa
ska minst en vara lärare.
En representant för studenterna äger rätt att ingå i styrelsen. Studentrepresentanten
utses i enlighet med studentkårsförordningen (2009:769).
Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska
• främja verksamheten i enlighet med de angivna verksamhetsmålen,
• fastställa riktlinjer för institutets forsknings-, dokumentations- och
programverksamhet,
• besluta i fråga om personaltillsättning vid institutet i enlighet med universitetets
generella föreskrifter,
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• förvalta institutets tilldelade ekonomiska resurser,
• årligen avge verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning, som efter
godkännande av institutionsstyrelsen skall inlämnas till humanistiska respektive
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden,
• ange riktlinjer för utbildning om Latinamerika som bedrivs i institutets regi, i
förekommande fall i samarbete med institutionen.
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst två gånger årligen. Styrelsen
är beslutför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under
förutsättning att kravet på att majoriteten utgörs av vetenskapligt kompetenta
ledamöter uppfylls. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som
styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
Föreståndaren och institutionens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens
sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och
yttranderätt.
Föreståndarens arbetsuppgifter
Föreståndaren leder verksamheten vid institutet inom ramen för verksamhetsmålen och
inom givna resursramar. I frågor som är gemensamma för institutet och övriga delar av
institutionen samråder föreståndaren med institutionens prefekt och i förekommande
fall med institutionens studierektor. Det förutsätts att föreståndaren bedriver egen
forskning och utvecklingsarbete i enlighet med verksamhetsmålen. Föreståndaren ska
• redovisa den ekonomiska förvaltningen inför institutets styrelse och inför
institutionsstyrelsen,
• tillse att beslut fattade av institutionsstyrelsen och av institutets styrelse verkställs,
• leda och fördela arbetet vid institutet.
Finansiering/resurshantering
Institutet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Romanska och klassiska
institutionen. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslagsmedel.
De medel som avsätts för institutet skall täcka samtliga kostnader för den
anslagsfinansierade verksamheten.
Avsättningar från institutet görs för verksamhet som bedrivs tillsammans med övriga
delar av institutionen.
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Föreståndaren har attesträtt, medan utanordningsrätten tillkommer institutionens
prefekt. Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid
Stockholms universitet ska tillämpas vid institutet.
Vid avveckling av institutet skall tillgångarna anses tillkomma Stockholms universitet.
Utbildning/undervisning
I Latinamerikainstitutets verksamhet ingår att bidra till finansiering av doktorander
med forskningsprojekt inriktade på Latinamerika. Överenskommelse om ersättning,
tjänstgöringsskyldighet m.m. träffas mellan Latinamerikainstitutet och den institution
som antar doktoranden. Antagning av doktorander sker vid berörd institution i enlighet
med de riktlinjer som fastställts av respektive fakultetsnämnd. Doktorander kan inte
antas vid institutet.
Kurser och program på grundutbildningsnivå hanteras under ledning av institutionens
studierektor.
Uppföljning/omprövning
Institutets verksamhet ska omprövas av Områdesnämnden för humaniora, juridik och
samhällsvetenskap vart tredje år efter hörande av institutionsstyrelsen. Uppföljning
sker på det sätt Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap
beslutar.
Ändring av föreskrifter
Dessa föreskrifter kan ändras av rektor på förslag från Områdesnämnden för
humaniora, juridik och samhällsvetenskap, efter hörande av institutionsstyrelsen och
institutets styrelse.
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