
  Protokoll nr 7/2010 fört vid 

sammanträde med Humanistiska 

fakultetsnämnden 2010-12-14 

  

 Närvarande ledamöter: 

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

Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr, professor Eva-Carin Gerö, 

universitetslektor Päivi Juvonen, studeranderepresentant Lisa Hellman, 

universitetslektor Elisabeth Löfstrand, studeranderepresentant Tanvir 

Mansur, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor 

Bo Persson, studeranderepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor 

Ester Pollack, docent Louise Wallenberg, professor Elie Wardini och 

professor Elisabeth Wåghäll Nivre.  
 

 Frånvarande ordinarie ledamöter:  

Professor Göran Rossholm, studeranderepresentant Jannika Ojeda Meftah 

och studeranderepresentant Caroline Strandberg, vilka meddelat förhinder. 

   

 Föredragande: 

 Kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 5), utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 

6), utbildningsledare Henric Hertzman (p. 8 a-b), personalhandläggare 

Kenneth Hjalmarsson (p. 7 a-b) och personalhandläggare Magnus Liw (p 8 

c-d).  

 

 Deltagande i överläggningarna: 

Kristina Löfstedt, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.  

 

 Protokollförare: 

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.  

 

 Övriga närvarande:  

 Controller Kheyrollah Akaber och utbildningsledare Susanne Thedéen, 

Humanistiska fakultetskansliet. 

 

 

1. Utseende av justerare.   Anders Mellbourn utses. 

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

 a)  protokoll från fyllnadsval till 

fakultetsnämnden; 

 

Ingen åtgärd. 

  b) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 

2010-11-02;  

 

 

Ingen åtgärd. 

  c) delegationsbeslut fattade 

2010-10-13 – 2010-11-24;  

 

Ingen åtgärd.  

  d) genomförda disputationer;  Ingen åtgärd. 

   

  e) nyantagna docenter;  Ingen åtgärd. 

   

  f) nyanställda lärare. Ingen åtgärd 

4. Information. 

 

Information om  

- av rektor fastställda ändringar i 

universitetsinterna styrdokument fr.o.m. 

2011-01-01 med anledning av ändringar i 

HF, 

- personal- och verksamhetsförändringar 

inom fakultetskansliet fr.o.m. 2011-01-01, 

- ärenden vid Gemensamma nämndens 

höstsammanträden, 

- beviljat stöd från Familjen Erling-

Perssons Stiftelse om totalt 45 mkr   till 

Centrum för modevetenskap, 

- universitetets placering på plats 62 inom 

ämnesområdet "Arts and Humanities" i 

årets upplaga av QS World University 

Rankings. 
 

5. Verksamhetsplan och budget 2011 för 

Humanistiska fakultetsnämndens 

verksamhetsområde.  

Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan och budget 

för år 2010 enligt bilaga 18. 
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6. Utbildningsfrågor 

Fastställande av utbildningsplaner för 

nya kandidatprogram:  

- Arbetslivskommunikation 

- Klassiska studier 

- Kulturanalys 

- Mediestudier 

- Moderna språk 

- Museer och kulturarv 

Föredragande: Alberto Tiscornia 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa utbildningsplaner för de nya 

kandidatprogrammen enligt bilagorna 19 – 

24 samt uppdrar åt dekanus att i 

förekommande fall göra erforderliga 

redaktionella justeringar.  

7. Anställningsärenden 

  

a)Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i svenska med 

didaktisk inriktning och en anställning 

som universitetslektor i läs- och 

skrivutveckling vid Institutionen för 

utbildningsvetenskap med inriktning 

mot språk och språkutveckling 

(fr.o.m. 2011-01-01 benämnd 

Institutionen för språkdidaktik). (Dnr 

SU 612-3003-10)  

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

svenska med didaktisk inriktning och en 

anställning som universitetslektor i läs- 

och skrivutveckling får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofiler för anställningarna 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

 

 b) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i filmvetenskap 

vid Filmvetenskapliga institutionen. 

(Dnr SU 612-3003-10) 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

filmvetenskap får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil för anställningen 

kommer att fastställas i särskild ordning. 

8. Organisationsfrågor. 

a)Inrättande av en 

lärarutbildningsberedning. 

Föredragande: Henric Hertzman 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fr.o.m. 2011-01-01 inrätta en 

lärarutbildningsberedning med uppgift att 

bereda ärenden som rör lärarutbildning. 
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 b)Utseende av ledamöter i 

lärarutbildningsberedningen. 

Föredragande: Henric Hertzman 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att utse professor Bengt Novén 

(ordförande), universitetslektor Monica 

Axelsson, universitetslektor Judith 

Chrystal, universitetslektor Björn 

Falkevall, universitetslektor Marion Helfer 

Wajngot, professor Peter Jackson, 

universitetslektor Per-Olof Mattsson, och 

universitetslektor Johnny Wijk till 

ledamöter i lärarutbildningsberedningen 

för perioden 2011-01-01 – 2011-12-31.  

 c) Fastställande av nya riktlinjer för 

antagning som docent vid 

Humanistiska fakulteten. 

Föredragande: Magnus Liw 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa nya riktlinjer för antagning 

som docent vid Humanistiska fakulteten, 

att gälla fr.o.m. 2011-01-01. (Bilaga 25) 

 d) Ny sammansättning av 

docentnämnden. 

Föredragande: Magnus Liw 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att docentnämnden fr.o.m. 2011-01-01 

skall ha följande sammansättning: 

professor Per-Arne Bodin (ordförande), 

professor Hans Aili, professor Karin 

Becker och professor Inga Sanner. 

9. Sammanträdestider HT 2011. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa följande sammanträdestider 

för HT 2011: tisdagarna 13 september, 25 

oktober och 6 december, kl. 13.00 – ca 

15.00. 

10. Övriga frågor. 

- Fråga om utvärdering av UPC 

Föredragande: prodekanus 

 

 

Diskussion. 

 

 

Inga övriga frågor. 

Vid protokollet: 

 

 

 

Karin Hedberg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Gunnar Svensson     Anders Mellbourn 


