
  Protokoll nr 5/2010 fört vid 

sammanträde med Humanistiska 

fakultetsnämnden 2010-09-14 

  

 

 Närvarande ledamöter: 

 Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid 

Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor Barbro 

Blehr (suppleant), studeranderepresentant Magnus Bremmer, professor Eva-

Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth 

Löfstrand, studeranderepresentant Tanvir Mansur (t.o.m. p. 9), 

yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo 

Persson (deltog ej i beslutet p. 10 b), universitetslektor Ester Pollack, 

professor Göran Rossholm, studeranderepresentant Caroline Strandberg, 

forskare Louise Wallenberg, professor Elie Wardini och professor Elisabeth 

Wåghäll Nivre.  
 

 Frånvarande ordinarie ledamöter:  

Professor Anne-Marie Leander, studeranderepresentant Jannika Ojeda 

Meftah och studeranderepresentant Theresia Pettersson, vilka meddelat 

förhinder. 

   

 Föredragande: 

 Kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 5, 7 - 8), controller Kheyrollah Akaber (p. 

6), utbildningsledare Susanne Thedéen (p. 9), personalhandläggare Magnus 

Liw (pp 10a-c) och personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 10d-f).  

 

 Deltagande i överläggningarna: 

Christina Grefveberg, ST, Kristina Löfstedt, ST, (suppleant) och Eva Spens, 

SACO.  

 

 Protokollförare: 

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.  

 

 Övrig närvarande:  

 Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet 

 

 

1. Utseende av justerare.   Päivi Juvonen utses. 

2. Fff Fastställande av föredragningslistan. Föredragningslistan fastställes.  
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3. Anmälan av  

  a) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 

2010-06-01;  

 

 

Ingen åtgärd. 

  b) delegationsbeslut fattade 

2010-05-26 – 2010-09-01;  

 

Ingen åtgärd.  

  c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd. 

  d) nyanställda lärare; Ingen åtgärd. 

4. Information. 

Föredragande: Dekanus 
 

 

Informeras om 

- ny besluts- och delegationsordning för 

Stockholms universitet 

- universitetets ansökningar angående 

examensrätt inom de nya 

lärarutbildningarna 

- invigningen av Centrum för maritima 

studier (CEMAS). 

5. Reviderad besluts- och 

delegationsordning för Humanistiska 

fakultetsnämndens 

verksamhetsområde. 

Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad besluts- och 

delegationsordning för Humanistiska 

fakultetsnämndens verksamhetsområde 

enligt bilaga 14. 

6. Halvårsbokslut. 

Föredragande: Kheyrollah Akaber 

Informationspunkt. 

7. Remiss: Förslag till språkpolicy vid 

Stockholms universitet. (Dnr SU 209-

1772-10) 

Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att uppdra åt dekanus att avge yttrande i 

enlighet med vad som framförts vid 

sammanträdet. 

8. Remiss: Riktlinjer för hanteringen av 

frågor om vetenskaplig ohederlighet.  

Föredragande: Peter Liljenstolpe 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att avge yttrande enligt bilaga 15. 

Punkten justeras omedelbart. 
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9. Utbildningsärende  

 Inrättande av lingvistik som nytt ämne 

inom utbildningen på forskarnivå 

samt fastställande av allmän 

studieplan för utbildning på 

forskarnivå i lingvistik. 

Föredragande: Susanne Thedéen 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar  

- att inrätta lingvistik som nytt ämne inom 

utbildningen på forskarnivå, samt  

- att fastställa allmän studieplan för 

utbildning på forskarnivå i lingvistik enligt 

bilaga 16. 

Det antecknas till beslutet att ämnet 

lingvistik ersätter de tidigare ämnena 

allmän språkvetenskap, fonetik, 

teckenspråk, svenska som andraspråk för 

döva och datorlingvistik inom 

utbildningen på forskarnivå. 

10. Anställningsärenden  

 a) Ledigkungörande av en anställning 

som forskarassistent i 

tvåspråkighetsforskning vid Centrum 

för tvåspråkighetsforskning (Dnr SU 

614-2100-10) 

Föredragande: Magnus Liw 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som forskarassistent i 

tvåspråkighetsforskning får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 b) Ledigkungörande av två 

anställningar som forskarassistent i 

historia vid Historiska institutionen  

Föredragande: Magnus Liw 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att två anställningar som forskarassistent i 

historia får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningarna 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 c) Ledigkungörande av en anställning 

som biträdande lektor i slaviska språk 

med inriktning mot polska vid 

Slaviska institutionen  

Föredragande: Magnus Liw 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som biträdande lektor i 

slaviska språk med inriktning mot polska 

får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 

 d) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i spanska med 

språkvetenskaplig inriktning vid 

Institutionen för spanska, portugisiska 

och latinamerikastudier (Dnr SU 612-

2127-10)  

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i  

spanska med språkvetenskaplig inriktning 

får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 
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 e) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i engelska vid 

Engelska institutionen 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

engelska får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 

 f) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i engelska med 

språkvetenskaplig inriktning vid 

Engelska institutionen.  

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

engelska med språkvetenskaplig inriktning 

får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 

11. Utseende av arbetsgrupp med uppdrag 

att utifrån institutionernas 

självvärderingar lämna preliminärt 

förslag till lista över fakultetens 

framstående utbildningsområden.  

Föredragande: Dekanus 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att utse prodekanus, Astrid Söderbergh 

Widding (ordf.), Bo Persson, Bengt 

Novén, Louise Wallenberg och Elisabeth 

Wåghäll Nivre till ledamöter i en 

arbetsgrupp med uppdrag att utifrån 

institutionernas självvärderingar lämna 

preliminärt förslag till lista över 

fakultetens framstående 

utbildningsområden. 

12. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Karin Hedberg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Gunnar Svensson     Päivi Juvonen 

 

 

 

 

 


