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Protokoll nr 7, 2020 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2020-11-10 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  

(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1-9, 11-15) (ordf pp 1-9, 11-15)  
(x) Prodekanus professor Hans Hayden (ordf p 10) 
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Ken Benson 
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell (pp1-5, 8 d) 
(x) Professor Mattias Heldner 
(x) Professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Anja Hirdman 
(x) Universitetslektor Ulrika von Schantz 
(x) Professor Johnny Wijk 
(  ) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot) 
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(x) Marisa Payva (studeranderepresentant) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) 
(x) Tony Westling (studeranderepresentant) 
 

Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs (tjg suppleant pp 9-15) 
(  ) Vakant 

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

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Peter Fröberg 
(  ) Vakant 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Vakant (ST) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Ingrid Lander (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom) 

Övriga närvarande:  
Professor Jenny Larsson, verksamhetsledare för Humtank (pp 1-2, 8 d). Från Humanistiska 
fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, personalhandläggare Charlotte 
Fowler, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm och 
utbildningsledare Ulrika Nilsson. 

Föredragande: Professor Jenny Larsson, p 8 d, dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 8 a, 8 e,  
fakultetskanslichef Felicia Markus p 8 b, 9-10,  studeranderepresentant Tony Westling p 8 c, 
handläggare Yliali Asp p 11,  utbildningsledare Ulrika Nilsson, p 12, personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson, p 13. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  

1. Utseende av justeringsperson. Ulrika von Schantz utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2020-10-13. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2020-10-07 –
2020-10-28. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2020-10-14. 

Ingen åtgärd. 

6.  Anmälan av: 

a)  genomförda disputationer;  

b) nyantagna docenter;  

c) nyanställda lärare. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Anmälan av årsberättelse för Centrum för       
evolutionär kulturforskning 2019. 

Ingen åtgärd. 

8. Informationspunkter:  

  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årsskiftet får fakulteten två nya prefekter, 
Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier 
och Astri Muren, Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur. 
 
Dekanatet kommer att ha en planeringsdag inför 
den nya mandatperioden och då bland annat se 
över nämndens beredningar. 
 
Vid universitetsstyrelsens sammanträde togs 
beslut om fördelning av anslagsmedel för 
budgetåret 2021. Övriga ärenden bestod av  
ekonomisk styrelserapport, revisionsrapport från 
Internrevisionen avseende tentafusk samt 
information om UKÄ:s lärosätesgranskning av 
kvalitetssystemet för utbildning. 
 
Den centrala krisledningsgruppen har upphört. 
OM-gruppens möten fortsätter regelbundet varje 
vecka och följer nogsamt pandemins spridning 
för att eventuellt föreslå ytterligare åtgärder vid 
SU. 
 
Rektor besökte humfaks prefektråd för att tala 
med prefekterna om de lokalkostnadsökningar 
som SU har framför sig under kommande år. 
Ekonomiavdelningen medverkade också vid 
prefektrådet och presenterade den nya 
redovisningsplanen. 
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Information från prodekanus och vicedekaner. 

En arbetsgrupp med fokus på tekniken i våra 
lokaler har bildats för att ta fram förslag på 
tekniska och pedagogiska lösningar för 
hybridmöten.  

Kvalitetssystem för forskning: De första 
dialogmötena med rektor har ägt rum på samfak 
och jurfak. 

Buf kommer att få i uppdrag av 
Områdesnämnden att göra en analys av de 
enkätsvar som lämnats in angående examensmål 
på forskarnivå.  

En uppföljning av etikkursen (filosofi) på 
forskarnivå har genomförts. Idéer finns för en 
vidareutveckling av upplägget. 

Arbetsgruppen som ska ta fram förslag till ny 
modell för forskarskolan har haft flera 
sammankomster och kommer att lägga fram ett 
förslag till nämndens decembermöte. 

En extern granskningsrapport avseende 
kandidatutbildning i Språkdidaktik vid 
Institutionen för språkdidaktik har inkommit till 
Hugo. Den externa granskningen var anpassad 
till den mycket lilla utbildningsmiljöns 
förutsättningar och problematik.  
Beslut om åtgärder kommer att tas av ON direkt 
efter förslag från Hugo, och kommer således 
inte att passera fakultetsnämnden denna gång. 

b) Information från fakultetskansliet. Lärarutbildningsutredningen är nu ute på remiss. 
Svaren sammanställs av ON till rektor. 

c) Information från studenterna. Fakultetsrådet har haft möte 5 november. 

d) Verksamhet inom Humtank
Föredragande: Jenny Larsson,
verksamhetsledare för humtank.

Informationspunkt. 

e) Ekonomiinformation
Föredragande: Dekanus

Informationspunkt. 

Beslutspunkter 

9. Förlängning av mandatperiod för ledamöter i
Humanistiska fakultetsnämndens
lärarförslagsnämnder, budgetberedning samt
arbetsgrupp för utbildnings- och
kvalitetsfrågor.
Föredragande: Felicia Markus.

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
förlänga mandatperioden för ledamöter av 
Humanistiska fakultetsnämndens 
lärarförslagsnämnder, budgetberedning samt 
arbetsgrupp för utbildnings- och kvalitetsfrågor 
till och med den 26 januari 2021. 
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10. Ändrad omfattning av dekanuppdraget (dnr
SU FV- 4153-20).
Föredragande: Felicia Markus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
utöka dekanuppdraget enligt bilaga 37. 

Det antecknas till protokollet att Elisabeth 
Wåghäll Nivre inte närvarade vid beslutet. 

11. Anhållan från Institutionen för lingvistik om
nyinrättande av Magisterprogram i lingvistik
(HLIPM), 60 hp, och fastställande av dess
utbildningsplan.
Föredragande: Yliali Asp

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta Magisterprogram i lingvistik (HLIPM), 
60 hp och fastställa dess utbildningsplan i 
enlighet med bilaga 38. 

Det antecknas till  beslutet att Humanistiska 
fakultetsnämnden uppmanar institutionen att 
inkomma med anhållan om upphävande av 
utbildningsplanerna för Magisterprogram i 
lingvistik (HLIOM) 60 hp och Magisterprogram 
i lingvistik (HLINM) 60 hp. 

12. Upphävande av tidigare fastställda giltiga
versioner av allmänna studieplaner för
forskarutbildningsämnet arkeologi (vilket
inkluderar arkeologi, arkeologi med laborativ
analys, osteoarkeologi, samt antikens kultur
och samhällsliv) (dnr SU FV-4.1.1-3259-20).
Föredragande: Ulrika Nilsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
upphäva tidigare fastställda giltiga versioner av 
allmänna studieplaner för 
forskarutbildningsämnet arkeologi (vilket 
inkluderar arkeologi, arkeologi med laborativ 
analys, osteoarkeologi, samt antikens kultur och 
samhällsliv), enligt bilaga 39. 

13. Anhållan från Institutionen för arkeologi och
antikens kultur om att få ledigkungöra en
anställning som universitetslektor i
osteoarkeologi (dnr SU FV-4055-20).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
osteoarkeologi får ledigkungöras. 

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

15. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 

Vid protokollet: 

Yliali Asp 
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Justeras: 

Elisabeth Wåghäll Nivre  pp 1-9, 11-15 Ulrika von Schantz 

Hans Hayden p10 




