
  Protokoll nr 5/2011 fört vid 

sammanträde med Humanistiska 

fakultetsnämnden 2011-06-07 

  

 Närvarande ledamöter: 

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

Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr (suppleant), professor Cecilia 

Falk (fr.o.m. p. 5), professor Eva-Carin Gerö, studeranderepresentant Roger 

Gripengren, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth 

Löfstrand, universitetslektor Anna-Lena Nilsson, studeranderepresentant 

Tanvir Mansur, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, 

universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, professor 

Göran Rossholm, studeranderepresentant Caroline Strandberg, 

universitetslektor Louise Wallenberg och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.  
 

 Frånvarande ordinarie ledamöter:  

Studeranderepresentant Elin Engström och professor Elie Wardini, vilka 

anmält förhinder. 

   

 Föredragande: 

 Alberto Tiscornia (pp 5, 8a), Tove Holmqvist (pp 7a, c, e – g), Susanne 

Thedéen (pp 7a - b, d) och Kenneth Hjalmarsson (pp 8b - e). 

 

 Deltagande i överläggningarna: 

Barbro Sigfridsson, SACO.  

 

 Protokollförare: 

Kanslichef Alberto Tiscornia, Humanistiska fakultetskansliet.  

 

  

 

 

1. Utseende av justerare.   Louise Wallenberg utses. 

2. Fff Fastställande av föredragningslistan. Föredragningslistan fastställs.  

3. Anmälan av  

 a) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 

2011-05-03; 

Ingen åtgärd. 

 

 b) delegationsbeslut fattade 2011-04-

27 – 2011-05-25; 

Ingen åtgärd. 
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 c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd. 

 d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd. 

   

 e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd 

   

4. Information. 

Föredragande: Dekanus 

Information om 

- att Förvaltningschefen kommer att bjuda 

in företrädare för institutionerna till ett 

möte efter sommaren angående rapporten  

Institutionsgemensam administration 

- de övergripande planerna på omflyttning 

och nybyggnation inom 

universitetsområdet  

- att en rapport från den utvärdering av 

fakultetens forskning som genomfördes 

under 2010 beräknas komma ut i början av 

höstterminen 

- den kritik som framförts till ledningen 

för universitetsbiblioteket mot den nya 

modellen för uppställning av böcker. 

 

5. Organisationsfråga.  

 Anhållan från Institutionen för 

nordiska språk om namnbyte. 

Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet. 

6. Ekonomifråga.  

 Omfördelning av kapital inom 

fakulteten mellan UGA och FUF. 

Föredragande: Dekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

enligt bilaga 15. 

7. Utbildningsfrågor.  

 a) a) Diskussion om huvudområden 

inom utbildningen på grundnivå och 

avancerad nivå, samt om ämnen inom 

utbildningen på forskarnivå. 

Föredragande: Tove Holmqvist och 

Susanne Thedéen 

Diskussionspunkt. 
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 b) Inrättande av ämnena 

genusvetenskap och 

översättningsvetenskap samt 

fastställande av allmänna studieplaner 

för genusvetenskap (dnr SU 53-1057-

11) och översättningsvetenskap (dnr 

SU 53-1682-11), inom utbildningen 

på forskarnivå. 

Föredragande: Susanne Thedéen 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att inrätta ämnena genusvetenskap och 

översättningsvetenskap samt att fastställa 

allmänna studieplaner för genusvetenskap 

och översättningsvetenskap inom 

utbildningen på forskarnivå.(Bilaga 16 - 

17) 

 c) Fastställande av huvudområden 

inom utbildningen på grundnivå och 

avancerad nivå samt ämnen inom 

utbildningen på forskarnivå fr.o.m. 

HT 2012. Föredragande: Tove 

Holmqvist 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

enligt bilaga 18. 

 d) Riktlinjer för handledarkompetens 

inom utbildningen på forskarnivå. 

Föredragande: Susanne Thedéen 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att båda handledarna för en doktorand ska 

inneha doktorsexamen och att minst en av 

dem ska inneha lägst docentkompetens. 

 e) Reviderade riktlinjer för 

utbildningsplaner inom Humanistiska 

fakulteten. Föredragande: Tove 

Holmqvist 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa reviderade riktlinjer för 

utbildningsplaner inom Humanistiska 

fakulteten enligt bilaga 19. 

 f) Beslut om delegering av 

fastställande av kursplaner. 

Föredragande: Tove Holmqvist 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fr.o.m. 2011-07-01 återta  

delegationen till institutionsstyrelse (eller 

motsvarande) att fastställa kursplaner och 

beslutar samtidigt att delegera 

fastställandet av kursplaner till dekanus. 

 g) Riktlinjer och mall för kursplaner 

inom Humanistiska fakulteten. 

Föredragande: Tove Holmqvist 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa riktlinjer och mall för 

kursplaner inom Humanistiska fakulteten 

enligt bilaga 20. 

8. Anställningsärenden.  

 a) Riktlinjer för utseende av 

sakkunniga vid läraranställningar 

inom Humanistiska fakulteten. 

Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att fastställa riktlinjer för utseende av 

sakkunniga vid läraranställningar inom 

Humanistiska fakulteten enligt bilaga 21. 
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 b) Ledigkungörande av två 

anställningar som adjunkt vid 

Institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation (dnr SU 616-

0795-11). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att anhålla hos rektor om att två 

anställningar som adjunkt vid Institutionen 

för journalistik, medier och 

kommunikation får ledigkungöras. 

 c) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i svenska som 

andraspråk med didaktisk inriktning 

vid Institutionen för språkdidaktik 

(dnr SU 612-1590-11). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

svenska som andraspråk med didaktisk 

inriktning får ledigkungöras. 

 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil kommer att fastställas i 

särskild ordning. 

 d) d) Ledigkungörande av två 

anställningar som universitetslektor i 

litteraturvetenskap, varav en med 

inriktning mot barn- och 

ungdomslitteratur, vid Institutionen 

för litteraturvetenskap och idéhistoria 

(dnr SU 612-1588-11).  

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att två anställningar som universitetslektor 

i litteraturvetenskap, varav en med 

inriktning mot barn- och 

ungdomslitteratur, vid Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria får 

ledigkungöras. 

 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofiler kommer att fastställas 

i särskild ordning. 

 

 e) Ledigkungörande av en anställning 

som universitetslektor i historia med 

inriktning mot perioden före år 1800, 

vid Historiska institutionen (dnr SU 

612-1589-11).  Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 

att en anställning som universitetslektor i 

historia med inriktning mot perioden före 

år 1800 får ledigkungöras. 

 

Det antecknas till beslutet att 

anställningsprofil kommer att fastställas i 

särskild ordning. 

 

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

Vid protokollet: 

 

 

Alberto Tiscornia 

 

Justeras: 

 

 

Gunnar Svensson          Louise Wallenberg 


