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Närvarande ledamöter:    
Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.),  stf prefekt universitetslektor docent Irmy Schweiger, 
stud.repr-GU Josefin Delin, Universitetslektor docent Gabriel Jonsson, universitetslektor 
docent Marja Kaikkonen, Stud.repr.–FU Mitsuyo Kuwano Lidén, professor Gunilla 
Lindberg-Wada, adm.chef BD Annika Lundström, bitr.universitetslektor Tania al Saadi,  
docent Martin Svensson Ekström 
Frånvarande ledamöter:   
Stud.repr.-GU Johanna Molander Öman. 
Närvarande suppleanter:   
Universitetslektor Stina Jelbring, BD Mats Lindberg, stud.repr.-GU Nicole Nylander-
Widén (tjänstgörande). 
Föredragande:  

 - 
Protokollförare: 
Adm. chef BD Annika Lundström. 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Mitsuyo Kuwano-Lidén utses.  
  
2.   Godkännande av 
      föredragningslista 

Tillägg under punkt 11, godkännande av litteraturlista. 
Övrig fråga, förslag från Tania al Saadi. 
Föredragningslistan godkänns.   

  
3.   Anmälan av föregående protokoll 
      nr 5 / 2013 
 
4.  Meddelanden 
 

Protokollet läggs till handlingarna.  
 
 
 Information angående: 
- Suppleant Gabriel Jonsson blir ordinarie ledamot 

för att fylla vakansen som lärarledamot efter Irmy 
Schweiger som stf prefekt har en självskriven plats 
och Stina Jelbring blir ordinarie ledamöter vid 
årsskiftet då lärarledamot Gunilla Lindberg-Wada 
går i pension. 

- Japanska konferensrummet kommer att bli 
tjänsterum och utlånas temporärt till gästprofessor 
på SUITS. Därefter övergår tjänsterummet till 
japanska gästprofessorn Akihiro Ogawa. 

- Ny professor på SUITS från 1 januari 2014. 
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4.  Meddelande forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Doktorandrådet 
 
 
 
 
 
6.  Studentrådet 
 
 
 
 
7.  Ekonomi  
- Kursutbud 2014 samt 
underlagsmaterial Budget 2014  
 
 
8.  Ladok – HÅS/HÅP 
 
 
 
9.  Personalinformation 
 
 
 
10. Forsknings- och 
forskarutbildningsärenden 
- Information från studierektorsmöte 
(Föredragande Irmy Schweiger) 
 

-     Diskussioner kommer att tas med Byggnads- 
      planeringen för fortsatt ombyggnad och expansion. 
-     Prefekten och stf. prefekten har haft diskussioner  
      med personalen på Asienbiblioteket gällande fort- 
      satta bokinköp och lokalplanering. 
      Fortsättningsvis ska varje lärare själv bevaka vad 
      som ska köpas in och skickar inköpsbegäran 
      till SUB. Eventuellt kan ny lärosal bli tillgänglig i 
      Asienbiblioteket. 
-     Japanska författarinnan Yu Miri kommer på besök 
      den 28 oktober för möte med japanska studenter.    
 
Första doktorandseminariet ägde rum i september och 
doktorandseminarie nummer två blir fredag 18 oktober. 
Information finns på institutionens hemsida, första sidan. 
Påminnelseutskick bör ske till Personal@orient.su.se  
och ordforande@osis.sus.su.se . 
 
Studentrådet kommer att anordna en Halloween-pub i 
Gula villan samt en Student-pub i december. Möjlighet 
att spela badminton två gånger i veckan i Frescatihallen 
finns nu. 
 
 
Kursutbud 2014 och Begäran antal HÅS för 2014 
godkändes enligt förslag. Inskickas till Humanistiska 
fakultetens budgetberedning. 
 
Inga aktuella siffror. Problemet med YYYYY är nu 
löst, antalet HÅS betyder utresta studenter. XXXXX 
betyder inresta studenter.   
 
Under perioden 28 januari till och med 11 februari 2014 
kommer prefekten att ha semester och stf prefekt Irmy 
Schweiger kommer då att tjänstgöra som prefekt. 
 
 
Dekanus informerade 
-  att det sedan 2008 startade nätverket Nordic Summit, 
som började som en möjlighet för ledningarna vid de 
nordiska huvudstadsuniversiteten att bekanta sig med 
varandra, nu har lett till ett arbete med en avsikts-
förklaring om utvidgat samarbete. Uppstartskonferens 
kommer att hållas under 2014 på Oslo universitet. 
- att en tankesmedja har startats vid humanistiska 
fakulteten som kommer att koncentrera sig på att lyfta 
fram humanistiska ämnen. 
- att revidering av riktlinjer för att säkerställa kvalitet 
inom forskarutbildningen har påbörjats. Framförallt 
med syfte att säkerställa att doktorsavhandlingar inte 
underkänns i framtiden. 
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- Information från studierektorsmöte 
forts. 

 
- Handledning om jäv. Ledningskansliet bistår vid 
förfrågningar om det är jäv eller ej vid osäkerhet. Epost 
till jurist@su.se . 
 
 

11.  Utbildningsärenden 
- Information om Masterprogram 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fastställande av litteraturlista 
 
 

12. Jämställdhets- och jämliketsfrågor 
samt övriga handlingsplaner 
 
 
 

13. Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
14. Nästa möte 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Annika Lundström  
 
 

  
Irmy Schweiger informerade om att kontakter tagits 
med det nordiska universitetsnätverket inom kinesiska 
och där har sedan ett par år tillbaka funnits möjligheter 
att söka till ett masterprogram i kinesiska genom ett 
samarbete mellan Oslo, Köpenhamn, Århus universitet 
och Zhejiang universitet i Kina. Vår institution kommer 
nu genom ett institutionsavtal med Zhejiang universitet 
att kunna erbjuda detta masterprogram till våra 
studenter. Programmet innebär att studenterna läser 
termin 1 på sitt hemmauniversitet och sedan 2 terminer 
på Zhejiang för att sedan avsluta termin 4 på hemma 
universitetet igen. Detta nordiska samarbete möjliggör 
att institutionen redan höstterminen 2014 kan erbjuda 
studenter ett masterprogram i kinesiska. Fakulteten är 
informerad och har ställt sig mycket positiva. En träff är 
planerad i januari i Köpenhamn. 
 
Litteraturlista för Scenkonst och populärkultur i Asien 
fastställs. 
 
Planering har påbörjats för införskaffande av ett 
källsorteringsskåp i köket på plan 1 Administrationen. 
Kontakt har också tagits med fakultetens miljö-
samordnare för att gå igenom miljöhandlingsplanen. 
 
Tania al Saadi föreslår en gemensam workshop för hela 
institutionen eller alternativt en konferens nästa år 
under ämnet ”Birth and Death in Oriental Culture”. 
Institutionsstyrelsen ställer sig mycket positiv till 
förslaget och Tania al Saadi ombeds ta upp förslaget på 
institutionens utbildningskonferens den 15 november.  
 
Nästa möte onsdag 6 november kl 14.00. 
Föredragningslista samt tillhörande handlingar skickas 
ut en vecka innan. 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Alberto Tiscornia                       Mitsuyo Kuwano-Lidén 
 



STOCKHOLMS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 / 2013 
Institutionen för orientaliska språk Sammanträdesdag 
  2013-10-09 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
  

    
  

 


