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SLUTGILTIGT Protokoll nr 5, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-09-06 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell  
(x) Universitetslektor Tove Nilsson 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 (pp 1-9, 12-16) 
(  ) Alvi Suipov (studeranderepresentant) 
(  ) Magnus Ahltorp (studeranderepresentant) 
(  ) Vakant, studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Professor Laura Alvarez  
(x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg suppleant) 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(  ) Professor Henrik Lagerlund  
(  ) Universitetslektor Mattias Tydén  
(  ) Biträdande lektor Marie Ulväng  

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant studerandeplats  
(  ) Vakant studerandeplats 

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST) (pp 1-14) 
(  ) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Roger Persson Österman (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, controller Emma 
Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Ulrika Nilsson och handläggare 
Sandra Persson (pp 1-9). 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, fakultetskanslichef Felicia Markus, pp 7 b, 
14, utbildningsledare Ulrika Nilsson, p 8, handläggare Sandra Persson, p 9, personalhandläggare 
Kenneth Hjalmarsson, pp 10–11, handläggare Yliali Asp, pp 12–13. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Anja Hirdman utses. 

Det antecknas till protokollet att Jan Pedersen 
utses till justerare för pp 10-11. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2022-06-14 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-06-08 –
2022-08-24. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av områdesnämndens protokoll 
2022-06-15. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
 
a) nyantagna docenter; 
 
b) nyanställda lärare;  
 
c) verksamhetsberättelse 2021 för Tolk- och 
översättarinstitutet. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ledningsinternat 29-30 augusti: 
- Strategier 2023-2026. 
- Livslångt lärande och omställningsstöd 

(mer information om detta kommer 
inom kort till institutionerna). 

- Meriterings- och rekryteringsfrågor. 
Rektor önskar större samordning mellan 
fakulteterna. 

 
Områdesövergripande rådet 5 september: 

- Ekonomi i balans. Antal antagna 
studenter minskar på alla fakulteter jmf 
med 2021. Viktigt att hitta en 
ekonomisk hållbarhet över tid när 
studentunderlaget minskar. 

- Civis 2.0 ger bra möjligheter för en 
utökning av studentutbyten.  

- Via en indikatorrapport för utbildning 
kan lärosäten jämföra siffror för 
prestationsgrad, antal studenter på AN 
osv.  

 
Området kommer att se över antal ”plustimmar” 
vid institutionerna. Oftast gäller det 
forskningstid som lärare inte har kunnat ta ut 
pga undervisning och andra uppdrag. 
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 Arbetet med profilområden ligger lite på is i 
avvaktan på valresultat och eventuella 
ytterligare anvisningar. Just nu lutar förslaget 
från SU mot ett område som omfattar klimat, 
miljö och välfärd.  
 
Forskarskolor. VR har inte begränsat antal 
ansökningar från lärosätena vilket gör 
ansökningsprocessen ganska oöverskådlig i 
nuläget. Det är oklart hur många ansökningar 
som medarbetare vid SU kommer att vara 
delaktiga i. 
 
Som tidigare nämnts fortsätter arbetet med 
strategier på universitetsnivå, för området och 
för fakulteten. Troligtvis kan fakultetens 
strategier fastställas först i början av nästa år när 
övriga strategidokument är fastställda. En 
arbetsgrupp bestående av dekanatet och 
lärarrepresentanter kommer att arbeta med 
Humanistiska fakultetens strategier. 

  
Information från prodekanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUF har haft ett första förberedande möte inför 
kvalitetsgranskningen av de åtta utbildningar 
som ska granskas på forskarnivå. 
 
Arbetsgruppen för kursvärderingar på 
forskarnivå, som utsetts för att ta fram åtgärder i 
samband med UKÄ:s utvärdering av SU:s 
kvalitetssäkringssystem, kommer att skicka ut 
en enkät till alla institutioner. Detta för att få ett 
samlat underlag kring kursvärderingar att arbeta 
vidare ifrån. 
 
Rebus har diskuterat för- och nackdelar med 
krav på kursplaner för kurser på forskarnivå. 
 

Information från vicedekanus Stefan Helgesson LUB kommer inom kort att ha sitt första möte 
för terminen och arbeta vidare med frågorna 
som rör UVK-kurser samt stödåtgärder för 
lärarstudenter. 
 
VR har haft en hearing om den nya 
forskningsöversikten för humaniora och 
samhällsvetenskap.  Vid hearingen adresserades 
bland annat den låga beviljandegraden för 
humaniora och vilka konsekvenser det kan föra 
med sig. Den nya tillämpningen av 
lagstiftningen för etikprövning och dess 
ändamålsenlighet togs också upp. 
 

Information från vicedekanus Barbro Blehr BUGA har haft sitt första möte för terminen där 
granskningen av 17 utbildningar tagit sin början. 
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b) Information från fakultetskansliet. Åsa Burman, Filosofiska institutionen, är nu 
anställd på deltid för att driva områdets satsning 
Forum för doktorander. Projektet ska pågå i ett 
och ett halvt år och det övergripande målet är att 
stödja områdets doktorander att bli klara i tid.  

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

  
Beslutspunkter  

8. Reviderad besluts- och delegationsordning för 
Humanistiska fakultetsnämndens 
verksamhetsområde (dnr SU FV-3094-22). 
Föredragande: Ulrika Nilsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
revidera och fastställa besluts- och 
delegationsordningen enligt bilaga 9, att gälla 
från och med 2022-10-01. 

  
9. Institutionen för ämnesdidaktik IÄD anhåller 

om att filosofi ska ingå som 
undervisningsämne i ämneslärarexamen 
genom kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) (dnr SU FV-3085-22). 
Föredragande: Sandra Persson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
bifalla anhållan från Institutionen för 
ämnesdidaktik om att erbjuda ämnet filosofi 
som undervisningsämne i ämneslärarexamen 
inom ramen för Kompletterande pedagogisk 
utbildning. (Bilaga 10). 

  
10. Anhållan från Institutionen för mediestudier 

om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i journalistik (dnr SU FV-
3182-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i journalistik 
kan ledigkungöras. 
 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 
 
Det antecknas till protokollet att Anja Hirdman 
inte närvarade vid eller deltog i beslutet. 

  
11. Anhållan från Institutionen för mediestudier 

om att få ledigkungöra två anställningar som 
biträdande lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap (dnr SU FV-3181-
22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två 
anställningar som biträdande lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap kan ledigkungöras.  

 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 
 
Det antecknas till protokollet att Anja Hirdman 
inte närvarade vid eller deltog i beslutet. 
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12. Fastställande av periodindelning för läsåret 
2023/2024 (dnr SU FV-1837-22). 
Föredragande: Yliali Asp 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa periodindelning för läsåret 2023/2024 i 
enlighet med rektors rekommendationer 
(RF220609). 

 
Datum anger gemensamma starttider för 
respektive terminsdel.  
Höstterminen (2023-08-28 – 2024-01-14)  
Terminsdel A: Måndag 28/8  
Terminsdel B: Torsdag 28/9  
Terminsdel C: Måndag 30/10  
Terminsdel D: Torsdag 30/11 
  
Vårterminen (2024-01-15 – 2024-06-02)  
Terminsdel A: Måndag 15/1  
Terminsdel B: Torsdag 15/2  
Terminsdel C: Torsdag 21/3  
Terminsdel D: Torsdag 2/5 
 

13. Sammanträdestider för Humanistiska 
fakultetsnämnden VT23. 
Föredragande: Yliali Asp 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för VT23: 
tisdagarna 14 februari, 28 mars, 2 maj och 13 
juni, kl 13- ca 15. 

  
Diskussionsärenden  
  
14. Utvärdering av Filosofiska institutionens 

dispens från de fastställda utlysningsdatumen 
samt kravet på att behörigheten ska vara 
uppfylld senast sista ansökningsdag (dnr SU 
FV- 3200-22). 
Föredragande: Felicia Markus 

Diskussionspunkt.  
 

  
15. Övriga frågor Inga övriga frågor 

  
16. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre Anja Hirdman (pp 1-9, 12-16) 
  

 
 Jan Pedersen (pp 10-11) 
  

 


