Vidarebefordrat brev:
Från: registrator <registrator@uniarts.se>
Ämne: SV: En fråga.
Datum: 25 maj 2018 10:25:34 CEST
Till: Per Zetterfalk <per.zetterfalk@gmail.com>
Hej,
Cecilia Roos sökte anställningen som professor i konstnärliga praktiker 2016. Hon anställdes 2017 och
kvarstår, liksom övriga sökande, enligt eget önskemål i den kommande sakkunnigprövningen, vilket
hon kan göra även om hon redan innehar anställning vid högskolan.
Med vänlig hälsning
Registrator SKH
Enligt uppdrag

Från: Per Zetterfalk <per.zetterfalk@gmail.com>
Skickat: den 15 maj 2018 17:35
Till: registrator <registrator@uniarts.se>; Kåre Bremer <kare.bremer@su.se>
Ämne: En fråga.

Till: Styrelsen Kåre Bremer/Styrelseordförande

Med anledning av rekryteringen av professor, SKH 2016/726/2.2.1
Enligt uppgift från SKH:s registrator söker Cecilia Roos anställning som professor i
konstnärliga praktiker. Se mejl nedan.
Enligt uppgift på SKH:s hemsida har Cecilia Roos redan fått anställning som professor i
konstnärliga praktiker. Se http://www.uniarts.se/folk/medarbetare/cecilia-roos (2018-05-15)
Kan en på SKH söka en anställning som hen redan har fått?
Med vänlig hälsning
Per Zetterfalk
Fil dr

15 maj 2018 kl. 09:04 skrev registrator <registrator@uniarts.se>:
Hej, samtliga nio sökande har valt att kvarstå med sin ansökan. Rektor utser sakkunniga i morgon

onsdag, den 16 maj.
Med vänlig hälsning
Registrator SKH
Enligt uppdrag
Från: per.zetterfalk@tele2.se <per.zetterfalk@tele2.se>
Skickat: den 15 maj 2018 07:59
Till: Anders Eriksson <anders.eriksson@uniarts.se>
Ämne: Två frågor.
Hej Anders,
Vilka av de sökande till aktuell professur, SKH 2016/726/2.2.1, står kvar och tills när beräknar SKH att
ha utsett sakkunniga till professurens område konstnärliga praktiker, som vid SKH ju innehåller de
fyra inriktningarna Film och media, Koreografi, Opera och Scen?
Vänliga hälsningar
Per Zetterfalk
Fil dr

10 apr. 2018 kl. 14:08 skrev Anders Eriksson <anders.eriksson@uniarts.se>:
Hej,
Rektor Paula Crabtree har beslutat att återuppta rekryteringen av professor i konstnärliga praktiker
med vicerektorsuppdrag, med sista ansökningsdag den 10 juli 2016, för sakkunnigprövning.
Arbetet med att utse sakkunniga pågår och vi undrar om du fortfarande önskar kvarstå med din
ansökan?
Vänliga hälsningar
Anders Eriksson
Vik. HR-chef
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm University of the Arts
T +46 (0)8 49 400 908
anders.eriksson@uniarts.se
www.uniarts.se
Stockholms konstnärliga högskola – DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan, Stockholms
dramatiska högskola
Stockholm University of the Arts – DOCH School of Dance and Circus, University College of Opera,
Stockholm Academy of Dramatic Arts

