
  Protokoll nr 7/2009 fört vid 
sammanträde med Humanistiska 
fakultetsnämnden 2009-10-13 

  
 

 Närvarande ledamöter: 
 Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf), prodekanus, professor Astrid 

Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, 
universitetslektor Tomas Björk, professor Barbro Blehr , professor Eva-
Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth 
Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, 
universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, 
professor Göran Rossholm, studentrepresentant Ingela Sjögren, professor 
Elie Wardini och studentrepresentant Åsa Wickholm (t.o.m. p. 6d). 

  
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Professor Anne-Marie Leander, universitetslektor Ester Pollack, forskare 
Louise Wallenberg, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och 
studentrepresentant Sara Zamandegleh, vilka meddelat förhinder. 

 
 Föredragande: 

 Dekanus Gunnar Svensson (p. 4), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 5), 
utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 6a-d), personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson (p. 7).  

 
 Deltagande i överläggningarna: 

Christina Grefveberg, ST, Eva Spens, SACO.  
 

 Protokollförare: 
Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 
 

 Övriga närvarande:  
Controller Kheyrollah Akaber, Humanistiska fakultetskansliet samt 
kanslichef Emelie Nilsson, Juridiska fakultetskansliet (t. o.m. p. 6b). 

 
Ärende Åtgärd 

 
1. Utseende av justerare.   Professor Göran Rossholm utses.  
  
2. Fråga om fastställande av 

föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställes.  



STOCKHOLMS UNIVERSITET PROTOKOLL 7/2009 
Humanistiska Sammanträdesdag 
fakultetsnämnden 2009-10-13  
 
 

 2

 
 
 
 
3. Anmälan av 

 

  
 a) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 
2009-09-15;  

 
 
Ingen åtgärd. 

  
 b) delegationsbeslut fattade 2009-

09-09 – 2009-09-30;  
 
Ingen åtgärd.  

  
 c) genomförda disputationer;  Ingen åtgärd. 
  
 d) nyantagna docenter;  Ingen åtgärd. 
  
 e) nyanställda lärare; Ingen åtgärd 

4. Meddelanden. 
Föredragande: Dekanus 

Informeras om 
- budgetförslaget från Nämnden för 
fakultetsgemensamma verksamheter 
(Astrid Söderbergh Widding). 

5. Forskningsplan inom Institutionen för 
orientaliska språk. (Dnr SU 53-2322-
09) 
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom den av Institutionen 
för orientaliska språk upprättade 
forskningsplanen, 
att fr.o.m. 2010 öka institutionens ram 
med 1 mkr för forskning/ forskar-
utbildning, samt  
att under innevarande år överföra 1 mkr 
till institutionen från fakultetsnämndens 
anslag för forskning/forskarutbildning.  
(Bilaga 22) 
 
Institutionen skall till fakultetsnämnden 
redogöra för medlens användning senast 
2010-12-31. 
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6.  Utbildningsfrågor 
a) Inrättande av masterprogram i 
översättningsvetenskap, inriktning 
konferenstolkning. 
Föredragande: Alberto Tiscornia 

 
 
 
 
 
 
 b) Inrättande av masterprogram i 

områdesstudier 
 

 1. Asienstudier.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

 
 
 
 
 
 
 
 2. Latinamerikastudier.  

Föredragande: Alberto Tiscornia 
 
 
 
 
 
 

 
c) Inrättande av kandidatprogram i 
arkeologi.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 
 

 
 
 
 

 d) Inrättande av masterprogram i 
utbildningsvetenskap med inriktning 
mot kultur och samhälle.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

 
 

 

 

 

 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta det av  Tolk- och 
översättarinstitutet (TÖI) föreslagna 
masterprogrammet i 
översättningsvetenskap, inriktning 
konferenstolkning, samt att fastställa 
utbildningsplan för programmet. (Bilaga 
23).  
Punkten justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta det av Institutionen för 
orientaliska språk föreslagna 
masterprogrammet i Asienstudier. (Bilaga 
24) 
Det uppdras åt dekanus att fastställa 
utbildningsplan för programmet. 
Punkten justeras omedelbart. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta det av Institutionen för spanska, 
portugisiska och latinamerikastudier 
föreslagna masterprogrammet i 
Latinamerikastudier. (Bilaga 25) 
Det uppdras åt dekanus att fastställa 
utbildningsplan för programmet. 
Punkten justeras omedelbart. 

 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta det av Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur föreslagna 
kandidatprogrammet i arkeologi.(Bilaga 
26).  
Det uppdras åt dekanus att fastställa 
utbildningsplan för programmet. 
Punkten justeras omedelbart. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inte inrätta det av Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
humaniora och samhällsvetenskap 
föreslagna masterprogrammet i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kultur och samhälle. 
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7. Anställningsärende. 

 Fråga om ledigkungörande av en 
anställning som universitetslektor i 
journalistik med inriktning mot 
medie- och journalistisk produktion. 
Föredragande:Kenneth Hjalmarsson 

 
 

 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att en anställning som universitetslektor i 
journalistik med inriktning mot medie- 
och journalistisk produktion får 
ledigkungöras. 
Det antecknas till beslutet att 
anställningsprofilen kommer att fastställas 
i särskild ordning. 
 

8.  Övriga frågor.  
 

Inga övriga frågor. 

  

  

  

 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Hedberg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunnar Svensson     Göran Rossholm 


