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SISOFS möte 
 

torsdag 9 januari 2014, kl. 10 till 11.45 

språkbubblan, södra huset, hus e, plan 2, Frescati 

 

Protokoll 

1. Mötet öppnas: kl. 10:17 

Närvarande: Evado Ars, Josefine Malmkvist, Monique Zwanenburg Widingsjö (mötesrdförande), 

Olivia Schlyter 

2. Val av mötessekreterare: 

Monique 

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet: 

Olivia 

4. Fastställande av dagordning - fastställd med ändringar: 

a. Tillägg av punkt 6d, 6e, 6f 

b. Stryckning av punkt 6b 

5. Eventuella adjungeringar: 

Ingen 

6. Rapporter 

a. Styrelse Institutionen för svenska och flerspråkighet: 

i. Nästa möte är onsdag 15 januari. Efter mötet kommer ekonomen Lena Ericsson att 

informera styrelsen om institutionens ekonomi och budget inför 2014. 

ii. Efter december-mötet har ett per capsulam beslut tagits av styrelsen gällande antagning 

av doktorand i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning. 

iii. På mötet in december diskuterades rutiner för granskningsprocessen inför beslut om 

disputation. 

iv. En hel del kursplaner, litteraturlistor och betygkriterier diskuterades, fastställdes eller 

beslutades att anhålla hos fakulteten att inrätta och fastställa. 

b. Fakultetsrådet 

c. Styrelse Tolk- och översättarinstitutet: 

Monique är enligt SUS Presidiebeslut 125 utsett till ordinarie ledamot i instutitionsstyrelsen 

för Tolk- och översättarinstitutet. Första mötet är 29 januari 2014. 

d. Nätverk arbetsmiljö 

Josefine har varit på arbetsmiljönätverksträff. Där diskuterades kring: 

i. Mer studieplatser i studenthuset. 

ii. Regler angående att ”paxa” en studieplats, särskilt i studenthuset. 

iii. Beslutet är tagen att alls tentor ska skriva på datorer, och att en del tentasal nu ska byggas 

om och utrustas med datorer. Vi som SISOFS är åtminstone tveksamt, men i alla fall 

fundersamt mot det beslutet, och framhäver följande möjliga problem: 

 Inte alla studenter har tillräcklig mycket datorvana för att klara av att skriva sin tenta 

på en dator. 
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 Olika ämne äger sig inte alltid för att skriva på en dator. Hur är det tänkt med t.ex. rita 

diagram och svåra beräkningar? 

 Rutiner kring datorstrul, t.ex. strömavbrott, under en tenta. Studenter får inte drabbar 

av det. 

 Rutiner kring säkerhetskopior. 

e. Kursutvärderingar: 

TÖI har publicerad alla kursutvärderingar på deras MONDO sida som är tillgänglig för alla 

studenter hos TÖI. 

f. Svarsplikt lärare 

Ämnet har tagits upp med Judith Chrystal, och hon hänvisar till Sus webbsida angående 

förvaltningsrätt: 

http://www.su.se/medarbetare/service/juridik-upphandling/juridik/förvaltningsrätt 

7. Diskussions-/beslutsäranden 

a. Introduktion: 

Pga tidsbrist beslutas att vi inte kommer att presentera oss vid introduktionsträffen, men enbart 

hänger upp flyers. 

b. Fika på rasten: 

Diskuteras på nästa möte. 

8. Övriga ärenden: 

Inga övriga ärenden diskuterades 

9. Datum för nästa möte 

Torsdag 6 februari 2014, kl. 14-15:45 

Spräkbubblan, Södra huset, Hus E, Plan 2, Frescati 

10. Mötet avslutas: kl. 11:15 

 

Vid protokollet 

 

Mötesordförande: Monique Zwanenburg Widingsjö 

 

 

___________________________________________ 

Sekreterare: Monique Zwanenburg Widingsjö 

 

 

___________________________________________ 

Justerare: Olivia Schlyter 

 

 

___________________________________________ 
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