SLUTGILTIGT

Protokoll nr 3, 2021
Fört vid sammanträde med
Humanistiska fakultetsnämnden
2021-04-27

Ordinarie ledamöter:
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1–8, 10–15) (ordf. pp 1–8, 10–15)
(x) Prodekanus professor Hans Hayden (ordf. p 9)
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson
(x) Professor Fanny Forsberg Lundell
(x) Universitetslektor Tove Gerholm
(x) Universitetslektor Jan Pedersen
(x) Professor Elie Wardini
(x) Professor Jenny Berglund
(x) Professor Mats Burström
(x) Professor Thomas Götselius
(x) Professor Anja Hirdman
( ) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)
(x) Marisa Payva (studeranderepresentant)
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant)
Gruppsuppleanter för språkämnena:
( ) Professor Laura Alvarez
( ) Universitetslektor Anders Philipsson
( ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs
Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena:
( ) Professor Henrik Lagerlund
( ) Universitetslektor Mattias Tydén
( ) Biträdande lektor Marie Ulväng
Gruppsuppleanter för de studerande:
( ) Fabian Hasselblad
(x) Edvin Vetterfalk Strömblad (tjg suppleant)
Deltagande fackliga representanter:
(x) Daniel Bergvall (ST)
(x) Mimmi Larsson (ST) (suppleant)
( ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet)
( ) Jonna Rennerskog (SACO-rådet) (suppleant)
(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom)
Övriga närvarande:
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus,
personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm, utbildningsledare
Ulrika Nilsson, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson (pp 1–9).
Föredragande: Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, 13, fakultetskanslichef Felicia Markus p 7
b, forskningssekreterare Lars Nordgren p 7 d, 8, handläggare Sandra Persson p 9,
personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp 10–12.
Protokollförare: Yliali Asp
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ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

1. Utseende av justeringsperson.

Jenny Berglund utses

2. Fastställande av dagordning.

Kenneth Hjalmarsson föredrar p 10.
Dagordningen fastställs.

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens Ingen åtgärd.
protokoll 2021-03-16.
4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-03-08 –
2021-04-14.

Ingen åtgärd.

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll
2021-03-11.

Ingen åtgärd.

6. Anmälan av:
a) genomförda disputationer;

Ingen åtgärd.

b) nyanställda lärare;
c) åtgärdsredovisningar;
d) årsrapport 2020 från Centrum för
evolutionär kulturforskning.
7. Informationspunkter:
a) Information från dekanus.

Fem projekt har tilldelats medel för
utbildningssamarbeten mellan Göteborg, Lund,
Umeå, Uppsala och Stockholms universitet. Tre
av projekten involverar SU-medarbetare.
Den 19 mars hölls en workshop om
forskarskolor i humanistiska ämnen tillsammans
med Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala
universitet.
Den 25 mars deltog vicerektorerna i ett möte
med KI och KTH med fokus på
forskarutbildning. Den 28 maj kommer en
gemensam workshop med fokus på
forskningsetik att anordnas.
Den 7 april avslutades det projekt som Gunnel
Engwall länge har lett och som nu har resulterat
i 72 band: Nationalupplagan av August
Strindbergs samlade verk.
Denna termins dekancafé kommer att samla
prefekter och andra med ledande uppdrag vid
områdets institutioner till ett informationsmöte
om Civis.
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Institutionsbesöken inom ramen för ekonomi-ibalans-projektet är avslutade för denna termin.
Fakultetsledningen kommer nu att begära in ett
skriftligt underlag som uppföljning.
Två till tre lärosalar på campus kommer att
utrustas med AV-utrustning för
hybridundervisning. Detta sker som ett
pilotprojekt för att se hur vi behöver utrusta våra
lokaler i framtiden.
Meike Wagner, Institutionen för kultur och
estetik, har erhållit ERC advanced grant.
Prefektrådet den 22 april:
- presentation av ekonomiprojektet och
SUHF-modellen.
- Jonas Gurell talade om kvalitetssystemet för
forskning.
- Jonas Åkerman presenterade den
forskningsetiska policyn.
- Björn Bjurfors från IT-avdelningen talade
om bastjänsten för IT, den s.k. IT-accessen.

Information från prodekanus

Intervjuomgång två i UKÄ:s
lärosätesgranskning kommer att genomföras i
början av maj.
UKÄ genomför just nu en fokusutvärdering vid
alla landets större lärosäten gällande breddad
rekrytering.
Studentavdelningen kommer att genomföra en
större alumnundersökning.
Det automatiska systemet för kursvärderingar är
i drift och används av en rad institutioner.
Systemet för digitala ispar beräknas också
kunna sjösättas inom kort.

Information från vicedekanus Barbro Blehr

Den som vill se mer av den process som
föregick åtgärdsredovisningarna (p 6c) kan ta
del av granskningsrapporter och
Områdesnämndens beslut angående de berörda
utbildningarna på
https://www.su.se/medarbetare/organisationstyrning/kvalitetsarbete/kvalitetsarbete-inomvetenskapsområdena/kvalitetsarbete-inomhumanvetenskapligaområdet/granskningsrapporter-och-beslut-förutbildningar-inom-den-humanistiska-fakulteten1.526044
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De fyra arbetsgrupper som har tillsatts av rektor
för att arbeta med lärarutbildningens
organisation arbetar vidare och kommer att
lämna sina förslag till rektor den 15 juni.
Ett informationsbrev har gått ut till berörda
institutioner.
En särskild utredning avseende placeringen av
den praktisk- estetiska verksamheten inom
lärarutbildningen kommer att genomföras av
Stefan Nordlund.

b) Information från fakultetskansliet.

Rekrytering av ny förvaltningschef samt ny
ekonomichef pågår.

c) Information från studenterna.

Ingen information.

d) Verksamhetsberättelse för Humanistiska
fakultetens forskarskola 2020.
Föredragande: Lars Nordgren

Läggs till handlingarna (bilaga 11).

Beslutspunkter
8. Förslag till Antagningsordning och urval till
kurser inom Humanistiska fakultetens
forskarskola, läsåret 2021–2022 (dnr SU FV1534-21).
Föredragande: Lars Nordgren

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att
fastställa antagningsordning och urval i enlighet
med bilaga 12.

9. Förslag om inrättande av Centrum för
indoeuropeiska språk- och kulturstudier (dnr
SU FV-1541-21).
Föredragande: Sandra Persson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att
föreslå till Områdesnämnden för
humanvetenskap att föreslå till rektor att inrätta
Centrum för indoeuropeiska språk- och
kulturstudier i enlighet med bilaga 13.
Det antecknas till protokollet att dekanus,
Elisabeth Wåghäll Nivre, inte närvarade vid,
eller deltog i beslutet.

10. Anhållan från Historiska institutionen om att
få ledigkungöra en anställning som
universitetslektor i medeltidshistoria (dnr SU
FV-1416-21).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

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

11. Anhållan från Institutionen för svenska och
flerspråkighet om att få ledigkungöra två
anställningar som adjunkt i retorik (dnr SU
FV-1355-21).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap
att föreslå Rektor att två anställningar som
adjunkt i retorik kan ledigkungöras.

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil
fastställs i särskild ordning.

Punkten justeras omedelbart.
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12. Anhållan från Institutionen för svenska och
flerspråkighet om att få ledigkungöra två
anställningar som adjunkt i skrivande (dnr SU
FV-1354-21).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Protokoll 3/2021
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap
att föreslå Rektor att två anställningar som
adjunkt i skrivande kan ledigkungöras.
Punkten justeras omedelbart.

Diskussionsärende
13. Åtgärdsplan för Humanistiska fakultetens
verksamhetsområde 2021–2022 (bilaga).
Föredragande: Dekanus

Diskussionsärende.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

15. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Yliali Asp

Justeras:

Elisabeth Wåghäll Nivre pp 1-8, 10-15

Jenny Berglund

Hans Hayden p 9
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