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Stockholms
universitet

Protokoll nr 5, 2020
Fört vid sammanträde med

Humanistiska fakuttetsnämnden
2020-09-08

Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:

(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf)
(x) Prodekanus professor Hans Hayden
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr
(x) Vicedekanus professor Ken Benson
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell (pp 7-16)
(x) Professor Mattias Heldner
(x) Professor Stefan Helgesson
(x) Professor Anja Hirdman
(x) Universitetslektor Ulrika Von Schantz
(x) Professor Johnny Wijk
(x) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot)
( ) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)
( ) Marisa Payva (studeranderepresentant)
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant)
(x) Tony Westling (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för spräkämnena:
( ) Universitetslektor Jan Pedersen
( ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs
( ) Vakant

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena:
( ) Professor Erik Angner
( ) Professor Mats Burström
( ) Professor Thomas Götselius

Gruppsuppleanter för de studerande:
(x) Peter Fröberg (tjg suppleant)
( ) Vakan!

Deltagande fackliga representanter:
(x) Daniel Bergvall (ST)
( ) Vakant (ST) (suppleant)
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) (pp 1-8)
( ) Ingrid Länder (SACO-rådet) (suppleant)

(x) närvarande (via möfesverktyget Zoom)

Övriga närvarande:
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakuItetskanslichefFelicia Markus, controller Emma
Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Ulrika Nilsson,
forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson ( pp 1-11).

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre pp 7 a, 12 , fakultetskanslichefFelicia Markus
p 7 b, studeranderepresentant Tony Westling p 7 c, controller Ermna Geira p 7 d, handläggare
Sandra Persson pp 8-9, utbildningsledare Ulrika Nilsson pp 10-11, personalhandläggare Keiineth
Hjalmarsson, p 13, handläggare Yliali Asp p 14.

Protokollförare: Yliali Asp
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ÄRENDE

l. Utseende avjusteringsperson.

2. Fastställande av dagordning.

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens

protokoll 2020-06-03.

4. Anmälan av delegationsbeslut 2020-05-27 -
2020-08-19.

5. Anmälan av Onirådesnämndens protokoll
2020-06-10.

6. Anmälan av:

a) genomförda disputationer;

b) nyantagna docenter;

c) nyanställda lärare.

7. Informationspunkter:

a) Information från dekanus.

ÅTGÄRD/BESLUT

Johnny WiJk utses.

Ärende 11 på föredragningslistan utgår.
Dagordningen fastställs.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Det kommer att fattas ett dekanbeslut kring
utlysning av anställning som adjuiikt på
Institutionen för språkdidaktik. Detta för att
förkorta den långa handläggningstiden.

Civis får två miljoner euro för att stärka
samarbetet inom forskning och innovation.
Den 10 november hålls en Civis-dag via Zoom.

Dekanbloggen är åter igång efter sommaren.
Aktuell information delges där.

Prefektmöten kommer under hösten att hållas

varannan vecka. För notering av aktuella frågor
finns en gemensam Trello-lista.

Den 17 september håller kansliet och dekanatet
en introduktion för nya prefekter.

Under hösten genomförs återbesök på
institutionerna med anledning av projektet
Ekonomi i balans.

Eventuell förlängning av doktorandanställningar
pga. pandemin ska dokumenteras i de
individuella studieplanerna och dessa ska följas
upp l februari 2021 samt l februari 2022.
Information kring detta har gått ut till
institutionerna.
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Information från prodekanus och
vicedekaner.

b) Information från fakultetskansliet.

c) Information från studenterna.

d) Ekonomiinformation.
Föredragande: Emma Geira
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Två lokaler på A2 kommer att utrustas med god
konferensutrustning för digitala möten.

I samband med nämndens decembermöte

hoppas vi kunna samlas till en avslutning för
denna mandatperiod.

Utifrån Områdesnämndens uppdrag har BUF
enats om en metod för mittuppföljning av
utbildningsgranskningar. Dessa kommer att ske
genom korta skriftliga rapporter från
institutionerna som följs upp med dialogsamtal.

Rebus arbetar med Stockholms universitets

självvärdering av kvalitetssäkringssystemet som
ska lämnas till UKA.

Systemet för D-ispar kommer att sjösättas under
hösten. Presentationer av systemet kommer att
ske vid studierektorsmöten och prefektmöten.

Även systemet för digitala kurs värderingar är på
gång och testkörs just nu. Mer information
kommer snart.

Fakulteten arbetar med en översyn av
utbildningen på avancerad nivå. Det material
som samlats in från institutionerna kommer att

behandlas i Hugo.

Den interna utvärderingen av
lärarutbildningarna vid SU fortskrider.
Rapporten ska vara klar den 15 oktober.

Valberedningens förslag till val av ny
fakultetsnämnd finns publicerad på fakultetens
webb. Röstlängden är fastställd. Nu väntar en
period för niotnomineringar varefter valet sker
30/9-7/10.

Fakultetsrådet har sammanträtt. Det finns

fortfarande vakanta poster att fylla.

Utfall tertial två visar på ett lägre underskott än
beräknat för året. En närmare analys av utfallet
kommer an göras.

Förändringar i principen för FUF-fördelningen
kommer att föreslås av Budgetberedningen.
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Beslutspunkter 

8. Institutionen för kultur och estetik föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar Internationellt 
masterprogram i curating, med inriktning mot 
konst, management och juridik (HICAO), 120 
hp och fastställer dess utbildningsplan. 
Föredragande: Sandra Persson

9. institutionen för kultur och estetik föreslår att 
fakultetsnämnden inrättar Internationellt 
masterprogram i teatervetenskap och 
performancestudies, (HMTVO), 120 hp och 
fastställer dess utbildningsplan. 
Föredragande: Sandra Persson 

I 0. Anhållan från Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur om att avveckla 
forskarutbildningsärnnet arkeologi (dnr SU 
FY- 4.1.1-3259-20). 
Föredragande: Ulrika Nilsson 

11. Anhållan från Institutionen för de
humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didak.1:ik om fastställande av lokal
examensbeskrivning för huvudområdet De
estetiska ämnenas didaktik - kandidatexamen
(dnr SU FV-3.2.5-2277-20).
Föredragande: Ulrika Nilsson

12. Inrättande av arbetsgrupp för att ta fram
beslutsunderlag till en ny modell för
forskarskolan (dnr SU FV-1.1.2-2408-20).
Föredragande: Dekanus

13. Anhållan från Institutionen för mediestudier
om att få utlysa en anställning som
universitetslektor i filmvetenskap (dnr SU
FV-3308-20).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

14. Sammanträdestider för Humanistiska
fakultetsnämnden VT2 l .
Föredragande: Yliali Asp

15. Övriga frågor.

Protokoll 5/2020 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta internationellt masterprogram i curating, 
med inriktning mot konst, management och 
juridik (HICAO), 120 hp och fastställa dess 
utbildningsplan i enlighet med bilaga 31. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Internationellt masterprogram i 
teatervetenskap och performancestudies 
(HMTVO), 120 hp och fastställa dess 
utbildningsplan i enlighet med bilaga 32. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att avveckla forskarutbildningsämnet arkeologi. 
(bilaga 33). 

Till beslutet antecknas att ett nytt 
forskarutbildningsämne i arkeologi inrättades 
2019-03-06. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa lokal examensbeskrivning enligt bilaga 
34. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta arbetsgrupp enligt bilaga 35. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
filmvetenskap kan ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i separat beslut. 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för VT2 l: 
26januari, 16 mars, 27 april och 8juni, kl 13-ca 
15.00 

Inga övriga frågor. 
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16. Sammanträdet avslutas.

Protokoll 5/2020

Vid protokollet:

Yliali Asp

Justeras:

^^^^-
Elisabeth Wåghäll NWe


