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Närvarande ledamöter:    
Prefekt professor Eva-Carin Gerö (ordf.), stud.repr.-GU Eva Aggeklint (tjänstgörande 
suppleant), stud.repr.-GU Louise Bylund (tjänstgörande suppleant), universitetslektor 
docent Marja Kaikkonen, professor Gunilla Lindberg-Wada , adm. chef BD Annika 
Lundström, bitr. universitetslektor Tania al Saadi t o m p 5(10), docent Martin Svensson 
Ekström, stf prefekt universitetslektor docent Irmy Schweiger  .  
Frånvarande ledamöter:   
Stud.repr. –FU Mitsuyo Kuwano Lidén, stud.repr-GU Johanna Molander Öman. Stud.repr.-
GU Mauritz Waern. 
Närvarande suppleanter:   
Universitetslektor Stina Jelbring, universitetslektor docent Gabriel Jonsson, BD Mats 
Lindberg. 
Föredragande:  

 Studierektor Lars Nordgren, bitr.studierektor Martin Säfström 
Protokollförare: 
Adm. chef BD Annika Lundström. 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Martin Svensson Ekström utses.  
 
 

 

2.   Godkännande av 
föredragningslista 

Övrig fråga - Schemaläggning och lokalbokning  
Föredragningslistan godkänns med detta tillägg.   

 
 

 

3.   Anmälan av föregående protokoll 
      nr 3 / 2013 
 
4. Meddelanden 
 

Protokollet läggs till handlingarna.  
 
 
 Information angående: 
- Avslag från Vetenskapsrådet på ansökan från Uta 

Lauer – nominering till Kerstin Hesselgren 
professur. 

- Martin Svensson Ekström har erbjudits anställning 
som Lektor i kinesiska vid Göteborgs universitet. 
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5. Doktorandrådet 
 
6.  Studentrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ekonomi 
(föredragande: Annika Lundström) 
 
 
 
 
8.  Ladok 
(föredragande: Lars Nordgren) 
 
 
 
9. Personal  
- Dekanus förslag till prefekt och stf 

prefekt 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Inget att anföra 
 
Planering pågår inför studentrådets avslutningspicknick 
för studenter och anställda vid institutionen den 4 juni. 
Studentrådet håller också på med planering för en 
mottagningsvecka i höst, institutionsgemensamt och per 
ämne.  Kontakter har tagits med Blueberry som är 
förmedlare av språkstudieplatser utomlands. Från 
studenters sida har det blivit en mycket positiv reaktion 
angående studentinflytandedagen som studentrådet 
hoppas får en fortsättning kommande år. 
 
Frågan om vad en doktorand som går enligt den gamla 
studieplanen har rätt att kräva när man efter många år 
vill återuppta sina forskarstudier. Handledningsresurser 
är det som institutionen kan komma att behöva 
tillhandahålla. Inget övrigt att tillägga.  
 
Underlag per 15 maj presenteras. 45,8 % har uppnåts 
gentemot uppdraget. Prestationsgraden 30%. Förväntad 
överproduktion för 2013. Underlag skickas ut med e-
post. 
 
 
Det framkommer under diskussionen på mötet att vår 
nuvarande prefekt, professor Eva-Carin Gerö är villig 
att helt enligt institutionsstyrelsens önskemål fortsätta 
sin tjänstgöring vid institutionen för orientaliska språk 
ytterligare ett år. Med tanke på institutionens behov av 
kontinuitet och inför den förväntade övergången till en 
intern prefekt beslutar institutionsstyrelsen att avböja 
Dekanus förslag och istället föreslå att professor Eva-
Carin Gerö får förlängt mandat som prefekt för 
perioden 2013-08-01 – 2014-07-31 och att docent Irmy 
Schweiger får förlängt mandat som stf prefekt för 
perioden 2013-07-01 – 2014-07-31. Med institutionens 
mycket väl fungerande administration anser 
institutionsstyrelsen också att det räcker med en 30-
procentig omfattning för prefektuppdraget. 
Punkten justeras med omedelbar verkan. Professor Gerö 
och docent Schweiger deltar ej i beslutet. 
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9. Personal, forts. 
-     Lärare Koreanska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Affiliering av Professorer SUITS 

(föredragande: Paul Levin, direktör 
för SUITS) 
 

 
- Affiliering av Forskare SUITS 
 
 
 
 
10. Forsknings- och 
forskarutbildningsärenden 
 
- Ansökan från student i japanska att 
med egen finansiering bli antagen som 
doktorand vid institutionen. Studenten 
eftersträvar 
licentiatexamen/doktorsexamen 
 
 
- Ansökan om förslag om namnändring 
på forskarutbildningen i Arabiska 
 
 
 
 
 
 
11. Utbildningsärenden 
 
- Godkännande av litteraturlistor  

för MENA 
 
- Godkännande av litteraturlistor för 

Japanska 
 

- Godkännande av litteraturlistor för 
Koreanska 

 

 
Koreanska har ett stort behov av undervisande personal 
på adjunktsnivå. Medel från Academy of Korean 
Studies har beviljats för ett år från 2012-09-01 – 2014-
08-31 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. 
En adjunkt på frilansbasis kan då bli tillgänglig för 
undervisning Korean Studies Promotion Service kan 
komma att bidra med finansiering under fem år för ett 
biträdande lektorat i koreanska med forskning, 
kursutveckling och läroboks-framställning som främsta 
arbetsuppgifter. Professor Sonja Häussler skriver 
ansökan. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar ge Prefekten i uppdrag att 
anhålla om Rektors godkännande att utnämna till 
affilierade professorer vid SUITS de fyra professorer 
som föreslagits av SUITS. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar ge Prefekten i uppdrag att 
anhålla om Områdesnämndens godkännande att 
utnämna till affilierade forskare vid SUITS de fyra 
forskare som föreslagits av SUITS. 
 
 
 
 
Licentiatexamen finns inte som etappavgång i den 
allmänna studieplanen. Institutionsstyrelsen beslutar 
ännu en gång att doktoranden får söka vid nästa 
utlysning som sker i oktober 2013.  
 
 
 
Professor Wardini har inkommit i enlighet med 
institutionsstyrelsen begäran med ett förtydligande till 
tidigare begäran att få ändra ”Arabiska” till 
”Mellanösterns språk och kulturer” för ämnet Arabiska 
för utbildning på forskarnivå. Institutionsstyrelsen 
beslutar bifalla begäran. Prefekten får i uppdrag att 
tillskriva Fakultetsnämnden om den föreslagna 
namnändringen. 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar godkänna inlämnade 
litteraturlistor för HT13.  
 
Institutionsstyrelsen beslutar godkänna inlämnade 
litteraturlistor för HT13. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar godkänna inlämnade 
litteraturlistor för HT13. 
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11. Utbildningsärenden, forts. 
 
- Indologin framtid – 

diskussionspunkt  
(bordlagt från 2013-04-16) 
 

12. Jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor samt övriga 
handlingsplaner 
  
 

13. Övriga frågor 
 
 
 
 

14. Nästa möte 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Annika Lundström 
 
Justeras 
 
 
 
Eva-Carin Gerö 
 
 
 
 

 
 
Institutionsstyrelsen efterlyser en diskussion/dialog 
mellan fakultetsledningen och företrädare för 
institutionsledningen och ämnet. 
 
Inget att tillägga 
 
 
 
 
Schemaläggning och lokalbokning. En undran vad som 
händer, då lokalbokningen ännu inte är klar. 
Stoppdatum har funnits. 
 
 
Höstens möten, med reservation för ändringar 
onsdag 4 september   
onsdag 9 oktober   
onsdag 6 november   
onsdag 4 december   
samtliga kl. 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Svensson Ekström 

 
 
 
 
 
     
 
 
 

 


