
  Protokoll nr 3/2009 fört vid 
sammanträde med Humanistiska 
fakultetsnämnden 2009-03-31 

  
 

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

Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, 
universitetslektor Tomas Björk, professor Eva-Carin Gerö, professor Anne-
Marie Leander (t. o. m. p. 10), universitetslektor Elisabeth Löfstrand, 
yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo 
Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson (t. o. m. p. 11), 
universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, professor Elie 
Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm (t. o. m. p. 11), 
studentrepresentant Lotta Wiklund Hedin och professor Elisabeth Wåghäll 
Nivre. 

  
Frånvarande ordinarie ledamöter:  

 Universitetslektor Päivi Juvonen, studentrepresentant Ingela Sjögren och 
forskare Louise Wallenberg, vilka meddelat förhinder.    

 
 Föredragande:  

 Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 6), byrådirektör Kenneth Hjalmarsson (pp 
7 a- e), prodekanus Astrid Söderbergh Widding (p. 12 - 13), kanslichef Peter 
Liljenstolpe (pp 5, 8 - 10), utbildningsledare Alberto Tiscornia (pp 11 a - e). 

 
 Deltagande i överläggningarna: 

Eva Spens, SACO.  
 

 Övriga närvarande:  
 Informatör Heli Kivimäki Hedin, Humanistiska fakultetskansliet (t. o. m. p. 

7a). 
  

Protokollförare: 
Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 
 

 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

 
1. Utseende av justerare.   Professor Eva-Carin Gerö utses.  
  
2. Fråga om fastställande av 

föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställes.  
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3. Anmälan av 

 

  
 a) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 
2009-03-03; 

 
 
Ingen åtgärd. 

  
 b) delegationsbeslut fattade 2009-03-

04 – 2009-03-25; 
Ingen åtgärd.  

  
 c) genomförda disputationer;  Ingen åtgärd. 
  
 d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd. 
  
 e) fyllnadsval studentrepresentant.  Ingen åtgärd. 

4. Meddelanden. 
 Föredragande: Dekanus 

Informeras om 
- Humanistiska fakultetsnämndens 

planerade höstkonferens 29-30 
september; 

-    aktuella rektorsbeslut: inrättande 
av projektgrupp för  förbättrat 
studentinflytande; införande av 
anonyma tentamina; 
miljöcertifiering av SU; inrättande 
av arbetsgrupp med uppgift att 
utreda införandet av 
tidrapportering för lärare och 
forskare; 

- att Humanistiska föreningen 
arrangerar en diskussion på Gula 
villan den 31 mars om hur 
kårobligatoriets avskaffande 
påverkar studenterna (Lotta 
Wiklund Hedin). 

5. Förslag till disposition 2009 av de 
resterande anslagsmedlen med 
anledning av 
forskningspropositionen.  
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
enligt budgetberedningens förslag (bilaga 
8). 
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6. Hedersdoktorer 2009 och utseende 
av promotor.   
Föredragande: Dekanus 

Informeras om den av fakultetsnämnden 
utsedda gruppens beslut att till 
hedersdoktorer 2009 utse Cecilia 
Lindqvist, professor, författare och 
sinolog, och Michael Long, professor i 
Second Language Acquisition, University 
of Maryland. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att utse professor Torbjörn Lodén, 
Institutionen för orientaliska språk, till 
värd för professor Cecilia Lindqvist och 
professor Kenneth Hyltenstam, Centrum 
för tvåspråkighetsforskning, till värd för 
professor Michael Long. 
 
På förslag av dekanus beslutar nämnden 
vidare att utse prodekanus, professor 
Astrid Söderbergh Widding, till 
fakultetens promotor 2009. 
 

7. Anställningsärenden  

 a) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som universitetslektor 
vid Historiska institutionen. (Dnr 
SU 612-0770-09)  
Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson 

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

 b) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som universitetslektor i 
historia (arkivvetenskap).  
Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson 

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

 c) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som professor i moderna 
språk med didaktisk inriktning. (Dnr 
SU 161-0004-09) 
Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att anställningen får ledigkungöras samt 
uppdrar åt dekanus att fastställa 
anställningsprofilen. 
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 d) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som universitetslektor i 
svenska som andraspråk med 
didaktisk inriktning. (Dnr SU 161-
0004-09) 
 Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson 

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

 e) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som universitetslektor i 
svenska med didaktisk inriktning. 
(Dnr SU 161-0004-09) 
Föredragande: Kenneth 
Hjalmarsson 

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

8. Fråga om överförande av ämnet 
nederländska från Institutionen för 
nordiska språk till Institutionen för 
baltiska språk, finska och tyska. 
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att föreslå rektor fatta beslut om 
överförande fr. o. m. 2010-01-01 av 
ämnet nederländska från Institutionen för 
nordiska språk till Institutionen för 
baltiska språk, finska och tyska. 
 

9.  Fråga om namnbyte – Nationellt 
centrum för sfi och svenska som 
andraspråk. (Dnr SU 31-0687-09) 
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att ställa sig positiv till anhållan om 
namnbyte och att föreslå rektor att 
namnbytet genomförs. 
 

10. Förslag till remissyttrande: 
Självständiga lärosäten. 
Betänkande av 
autonomiutredningen (SOU 
2008:104). (Dnr SU 302-0421-09)  
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att avge yttrande till rektor enligt bilaga 9. 
Punkten justeras omedelbart. 

11. Utbildningsfrågor.    

 a) Fråga om omklassificering av 
vissa kurser i internationellt 
masterprogram vid 
Konstvetenskapliga institutionen 
(Dnr SU 521-0679-09) 
Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att föreslå rektor att i enlighet med 
Konstvetenskapliga institutionens förslag 
(bilaga 10) delar av kurserna inom 
Internationellt masterprogram med 
inriktning mot konst klassificeras som 
konstnärlig verksamhet vad gäller 
ersättningsnivån per student.  
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 b) Fastställande av utbildningsplan 
för Masterprogram i 
litteraturvetenskap.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att uppdra åt dekanus att slutligt fastställa 
utbildningsplanen efter erforderliga 
korrigeringar och kompletteringar. 
 

 c) Fastställande av utbildningsplan 
för Masterprogram i estetiska 
vetenskaper.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att uppdra åt dekanus att slutligt fastställa 
utbildningsplanen efter erforderliga 
korrigeringar och kompletteringar. 
 

 d) Fastställande av utbildningsplan 
för Masterprogram i arkeologi. 
Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa utbildningsplanen (bilaga 
11).  
 

 e) Fastställande av utbildningsplan 
för Masterprogram i 
kulturarvsstudier och inrättande av 
kulturarvsstudier som huvudområde 
inom utbildningen på avancerad 
nivå.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att uppdra åt dekanus att slutligt fastställa 
utbildningsplanen efter erforderliga 
korrigeringar och kompletteringar. 
 
Nämnden beslutar vidare att inrätta 
kulturarvsstudier som huvudområde inom 
utbildningen på avancerad nivå. 
 

12. Förslag till riktlinjer för 
Humanistiska fakulteten för 
ansökningar om anställning som 
professor (revidering av anvisningar 
för sakkunniga).  
Föredragande: Prodekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar  
att fastställa riktlinjer enligt bilaga 12. 

13. Förslag till riktlinjer för 
Humanistiska fakulteten gällande 
yttranden över ansökningar om 
donationsstipendier.  
Föredragande: Prodekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga 13. 
Punkten justeras omedelbart. 

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Hedberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Gunnar Svensson    Eva-Carin Gerö 


