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Protokoll nr 3, 2020 

Fört vid sammanträde med  

Humanistiska fakultetsnämnden 

2020-04-28 

Ordinarie ledamöter: 

(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf)

(x) Prodekanus professor Hans Hayden

(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr

(x) Vicedekanus professor Ken Benson

(x) Universitetslektor Fanny Forsberg Lundell

(x) Professor Mattias Heldner

(x) Professor Stefan Helgesson

(x) Professor Anja Hirdman

(x) Universitetslektor Ulrika Von Schantz

(x) Professor Johnny Wijk

(  ) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot)

(x) Ebba Holm (studeranderepresentant)

(  ) Sara Lundmark (studeranderepresentant)

(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant)

(x) Tony Westling (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för språkämnena: 

(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 

(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

(  ) Vakant 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 

(  ) Professor Erik Angner  

(  ) Professor Mats Burström 

(  ) Professor Thomas Götselius 

Gruppsuppleanter för de studerande: 

(  ) Peter Fröberg 

(  ) Jessika Rogeland, studiebevakare, Stockholms universitets studentkår 

Deltagande fackliga representanter: 

(  ) Daniel Bergvall (ST)  

(  ) Vakant (ST) (suppleant) 

(  ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 

(  ) Ingrid Lander (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom)

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, 

personalhandläggare Charlotte Fowler, controller Emma Geira, utbildningsledare Johanna Lindholm, 

forskningssekreterare Lars Nordgren, handläggare Sandra Persson,  personalhandläggare Kenneth 

Hjalmarsson och handläggare Mattias Larsson. 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre pp 7a, 12, fakultetskanslichef Felicia Markus pp 

7b,  studeranderepresentant Nicole Vickers p 7c, controller Emma Geira p 7d, forskningssekreterare 

Lars Nordgren, pp 7e, 8, handläggare Sandra Persson, p 9,  personalhandläggare Kenneth 

Hjalmarsson, pp 10-11. 

Protokollförare: Yliali Asp 
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Utseende av justeringsperson. Ken Benson utses. 

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens

protokoll 2020-02-27.

Ingen åtgärd. 

4.. Anmälan av delegationsbeslut 2020-02-17 –

2020-04-15. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll

2020-03-18.

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av:

a) genomförda disputationer,

b) nyantagna docenter;

c) nyanställda lärare.

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:

a) Information från dekanus.
I och med övergången till distansundervisning 

och arbete från hemmet inrättades en central 

krisledningsgrupp, där vicerektorerna deltar, för 

att hantera akuta frågor. 

Därutöver bildades en områdesövergripande 

grupp, "OM-gruppen", bestående av de fyra 

dekanerna, kanslicheferna, studentkårens och de 

fackliga organisationernas representanter samt 

Studentavdelningens chef och en 

kommunikatör. Gruppen hanterar framför allt 

utbildningsrelaterade frågor och frågor som rör 

forskning och forskarutbildning. 

Dekanus, prodekanus och kanslichef har 

regelbundna träffar med prefekterna varje 

vecka. 

Vissa typer av examinationer och laborationer 

kommer sannolikt att kunna få dispens från 

kravet på distansundervisning. En förfrågan har 

gått ut till institutionerna och mer information 

kommer. 

Överklagandenämnden har nu avgjort ärendet 

som gäller indragning av resurs för doktorand. 

Doktorandens önskemål om fortsatt tillgång till 

resurser har avslagits. 
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Rektor har fattat beslut om att universitetet ska 

ha en ekonomi i balans vid utgången av 2023. 

Fakultetsledningen inklusive 

fakultetskanslichef, controller och 

utbildningsledare besöker under mars och april 

alla institutioner i syfte att gemensamt arbeta 

mot att uppnå balans i Humanistiska fakultetens 

ekonomi vid utgången av 2023. 

En utredning om styrmodell och organisation 

för lärarutbildningarna har tillsatts och leds av 

prorektor. Ken Benson och Annika Ullman 

deltar från H-området. Rapportering ska ske den 

15 oktober. 

Andreas Widholm, IMS, är ny representant för 

humanistiska fakulteten i arbetsgruppen för 

Digital humanvetenskap. 

Universitetsstyrelsen har haft sitt sista möte med 

nuvarande styrelse. Nya externa ledamöter tar 

vid till junimötet. Mer information finns på 

rektorsbloggen. 

Elva ansökningar till samarbete med University 

of Cambridge har inkommit. 

Accelerator erbjuder virtuella visningar av sin 

utställning. De streamar också samtal med 

forskare och konstnärer. 

Humanistiska föreningen arrangerar många 

online-aktiviteter. 

Fakultetsnämndens internat i juni är inställt. 

Eventuellt ersätts det med en heldag för 

nämnden den 3 juni (terminens sista nämndmöte 

flyttas också till den 3 juni). 

Information från prodekanus och 

vicedekaner 

Ett dialogmöte har nu genomförts med 

företrädare för utbildningsområdet 

Rättsvetenskap (forskarnivå) som 

kvalitetsgranskats. 

Även för kvalitetsgranskade utbildningar på 

grund- och avancerad nivå har det nu 

genomförts dialogmöten. 

b) Information från fakultetskansliet. Fler Corona-relaterade frågor har krävt snabba 

beslut, exempelvis avsteg från kursplaner, 

genomförande av TISUS-test och utökning av 

studieplatser. 
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c) Information från studenterna. Sprid gärna information om kårvalet som nu 

pågår till era studenter. 

En aktuell fråga för doktorandrådet är vilken 

påverkan situationen med covid 19 har för 

doktorandernas utbildning. 

d) Ekonomiinformation

Föredragande: Emma Geira

Informationsärende. 

e) Verksamhetsberättelse för Humanistiska

fakultetens forskarskola 2019.

Föredragande: Lars Nordgren

Verksamhetsberättelsen läggs till protokollet 

(bilaga 25). 

Beslutspunkter 

8. Humanistiska fakultetens forskarskola:

Förslag till fördelning av kvarvarande medel

för 2020.

Föredragande: Lars Nordgren

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 

fördela kvarvarande medel enligt bilaga 26. 

9. Engelska institutionen föreslår att

fakultetsnämnden upphäver och avvecklar

Masterprogram i engelska – transnationell

litterär gestaltning och utbildningsplanerna

HCREO och HCRWO.

Föredragande: Sandra Persson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 

avveckla ”Masterprogram i engelska – 

transnationell litterär gestaltning” och upphäva 

utbildningsplanerna HCREO och HCRWO, 120 

hp. Avvecklingsperioden för HCREO är till och 

med 2021-06-07. HCRWO avvecklas 2020-04-

28. (Bilaga 27).

10. Anhållan från Institutionen för språkdidaktik

om att få utlysa en anställning som

universitetslektor i moderna språk med

didaktisk inriktning, särskilt franska (dnr SU

FV- 1651-20).

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 

anställning som universitetslektor i moderna 

språk med didaktisk inriktning, särskilt franska, 

kan utlysas. 

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 

fastställs i separat beslut. 

11. Anhållan från Institutionen för mediestudier

om att få ledigkungöra en anställning (75%)

som adjunkt  i journalistik (dnr SU FV-1622-

20).

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 

föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 

att föreslå Rektor att anställningen kan 

ledigkungöras. 

Punkten justeras omedelbart. 

Diskussionsärende 

12. Humanistiska fakultetens forskarskola (dnr

SU FV-0306-19).

Föredragande: Dekanus

Diskussionsärende. 
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13. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

14. Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutar sammanträdet. 

Vid protokollet: 

Yliali Asp 

Justeras: 

Elisabeth Wåghäll Nivre Ken Benson 


