
 Protokoll nr 5/2008 fört vid 
sammanträde med Humanistiska 
fakultetsnämnden 2008-09-16. 

  
 
 

 Närvarande ledamöter:  
 Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), universitetslektor Barbro 

Blehr, professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor Eva-Carin 
Gerö (deltog ej i beslutet p. 6c), studentrepresentant Stina Hagelqvist, 
universitetslektor Christina Hellman, universitetslektor Marja Kaikkonen 
(deltog ej i beslutet p. 6c), studentrepresentant Tove Lindberg, 
universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, 
studentrepresentant Margareta Regebro, studentrepresentant Natasha 
Ringblom, forskarassistent Jan Storå och professor Elie Wardini (deltog ej i 
beslutet p. 6b).  

 
Frånvarande ledamöter:  

 Prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Staffan 
Carlshamre, professor Anna-Malin Karlsson, professor Anne-Marie Leander 
och professor Boel Westin, vilka meddelat förhinder. 

 
 Föredragande: byrådirektör Karin Hedberg (p. 3 a), controller Kheyrollah 

Akaber (p. 5), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 6) och byrådirektör Kenneth 
Hjalmarsson (pp 7 – 10), samtliga Humanistiska fakultetskansliet. 

 
 Deltagande i överläggningarna: 

Universitetslektor Nils Edling, UHS, universitetslektor Päivi Juvonen, 
USOS (suppleant), byrådirektör Christina Grefveberg, ST och 
universitetsadjunkt Eva Spens, SACO.  
 

 Övriga närvarande: Informatör Heli Hedin (p.1- 4) och bitr. kanslichef Peter 
af Trampe, båda Humanistiska fakultetskansliet. 

  
Protokollförare: 
Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 
 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

 
1. Utseende av justerare.   Universitetslektor Barbro Blehr utses.  
  
2. Fråga om fastställande av 

föredragningslistan. 
 
Föredragningslistan fastställes.  
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3. Anmälan av 
 

 

 a) protokoll från Humanistiska 
fakultetsnämndens möte  

 2008-06-10; 
 Föredragande: Karin Hedberg    

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
om följande korrigering: 
 
Ärendemeningen i p. 13 ändras till 

  ”Ledigkungörande av en anställning som 
universitetslektor i utbildningsvetenskap 
med inriktning mot språk och 
språkutveckling, särskilt läs- och 
skrivinlärning, vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
språk och språkutveckling. (Dnr SU 161-
0100-08)”. 
Därefter lägges protokollet till 
handlingarna utan ytterligare åtgärd. 

  
 b) delegationsbeslut fattade  
 2008-06-03 – 2008-09-10; 

 
Ingen åtgärd. 

  
 c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd. 
  
 d) nyanställda lärare. Ingen åtgärd. 
  
4. Meddelanden. 
 Föredragande: dekanus  
 

Informeras om  
 
- valberedningens förslag till ny 
fakultetsnämnd; 
- att fakultetsnämnden, efter internremiss 
till institutionerna, till rektor har 
nominerat åtta personer för ”särskild 
satsning på adjunkter med intresse för 
utbildning på forskarnivå” (Dnr SU 53-
0306-08, dokumentnr 34); 
- att fakultetsnämnden till rektor avgivit 
yttrande över ”Inrättande av 
försöksverksamhet med riksrekryterande 
gymnasial spetsutbildning” (Dnr SU 50-
1463-08);  
- att fakultetsnämnden till rektor avgivit 
yttrande över ”Framtidsvägen – en 
reformerad gymnasieskola” (SOU 
2008:27) (Dnr SU 50-1106-08); 
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- att budgetberedningen har skickat årets 
budgetskrivelse till institutionerna, svar 
lämnas senast den 23 september; 
- att USOS har flyttat in i E-huset, plan 2 
och plan 5, och hade Öppet hus den 9 
september; 
- att världskonferensen ”Media and 
Global Divides” som hölls i Aula Magna 
med JMK som värd samlade mer än 1000 
forskare från 88 länder; 

  - att RUT, Rådet för 
universitetspedagogisk utveckling, 
emotser nomineringar till universitetets 
utmärkelse Pedagogiska priset (Årets  
lärare respektive Årets 
utbildningsinstitution). 

  
5. Halvårsbokslut och prognos. 
  Föredragande: Kheyrollah Akaber 

Informeras om fakultetens halvårsresultat.

  
6. Utbildningsfrågor 
 Föredragande: Peter Liljenstolpe 
 
 a) Fråga om inrättande av 

masterprogram för 
curatorutbildningen  

 (Dnr SU 521-0904-08); 
 
 
 
 
 
 
 b) Fråga om inrättande av 

kandidatprogram i mellanöstern-  
 och nordafrikastudier; 
 

 
 
 
a) Humanistiska fakultetsnämnden 
beslutar  
- att inrätta curatorutbildningen som ett 
masterprogram om 120 hp,  
- att ställa sig bakom förslaget till 
utbildningsplan enligt bilaga 13, samt 
- att uppdra åt dekanus att göra 
erforderliga justeringar i 
utbildningsplanen; 
 
b) Humanistiska fakultetsnämnden 
beslutar  
- att inrätta ett kandidatprogram i 
mellanöstern- och nordafrikastudier om 
180 hp, 
- att ställa sig bakom förslaget till 
utbildningsplan enligt bilaga 14, samt 
- att uppdra åt dekanus att göra 
erforderliga justeringar i 
utbildningsplanen; 
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 c) Fråga om inrättande av 

kandidatprogram i kinesiska; 
 

c) Humanistiska fakultetsnämnden 
beslutar att avslå anhållan, med 
hänvisning till att ett program, i paritet 
med vad nämnden beslutade om för 
program på avancerad nivå vid 
junisammanträdet, bör bestå av kurser i 
mer än ett ämne; 
 

 d) Information om 
kombinationslärarutbildningen; 

 

d) Informeras om kombinations-
lärarutbildningen. LUN kommer att fatta 
beslut om utbildningsplan;  
 

 e) Information om  
 överenskommelse mellan 

högskolorna om småspråken. 
  
  
   
         

e) Informeras om att ny överenskommelse 
om samarbete inom språkområdet mellan 
Uppsala universitet, Stockholms 
universitet, Södertörns högskola och 
Mälardalens högskola är under 
utarbetande. 

  
7. Tillägg i fakultetens 

delegationsordning för 
personalärenden.  

  Föredragande:Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att, som bestämmelse 11a, införa följande 
bestämmelse i fakultetens 
delegationsordning för personalärenden 
under avsnittet A (”delegeras till 
dekanus/prodekanus”): 
”11a fatta beslut om anställning av 
forskarassistent i det fall anställningen 
ledigkungjorts av forskningsråd (motsv) 
och beredningen av tillsättningen skett 
utanför universitetet.”  

  
8.  Ledigkungörande av en  
 anställning som professor i 

utbildningsvetenskap med  
 inriktning mot humaniora och 

samhällsvetenskap.   
 (Dnr SU 118-13-0194-08)  
 (Bordlagt vid föregående 

nämndmöte) 
 Föredragande:Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att ledigkungöra en anställning som  
professor i utbildningsvetenskap med 
inriktning mot kultur och samhälle vid 
UHS samt att uppdra åt dekanus att 
fastställa anställningsprofilen. 

  
9.  Fråga om ledigkungörande av  
 två anställningar som universitets-

lektor i tolkning och översättning vid 
TÖI.  

 Föredragande:Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att anställningarna får ledigkungöras samt 
att uppdra åt dekanus att fastställa 
anställningsprofilen för dessa. 
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10. Fråga om ledigkungörande av  
 en anställning som universitets-

lektor i lingvistik.  
 Föredragande:Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att anställningen får ledigkungöras samt 
att uppdra åt dekanus att fastställa 
anställningsprofilen. 

  
11.  Övriga ärenden. Inga övriga ärenden. 
 
 
 

 

Vid protokollet: 
 
 
 
Karin Hedberg 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunnar Svensson    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbro Blehr 

  
 
 
 


