
  Protokoll nr 1/2010 fört vid 
institutionsstyrelsen för 
orientaliska språks 
sammanträde 2010-01-26 

  
 

 Närvarande ledamöter:  
 Prefekt, docent Peter af Trampe (ordf.), studentrepr.-FO Eva Aggeklint, studentrepr.-

GU Janna Carlesson, FD Fredrik Fällman, professor Gunilla Lindberg-Wada,  
studentrepr.-GU  Alexander Mastoridis, adm. chef Bd Annika Lundström och 
professor Birgit Schlyter. 

 
Frånvarande ledamöter: professor Eva-Carin Gerö.  
  

 Närvarande suppleanter:   
universitetslektor Marja Kaikkonen, studentrepr.-FO Mitsuyo Kuwano-Lidén (fr.p 
10) 

 
Protokollförare: 
byrådirektör Annika Lundström 
 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
  1.   Utseende av justerare.   Eva Aggeklint  utses.  
  
  2.   Godkännande av föredragningslista Tillägg Utbildningsfrågor :Riktlinjer för 

examensarbeten. Föredragningslistan 
fastställes.   

  
  3.   Föregående protokoll nr 13 
 

 Protokollet läggs till handlingarna. 

 4.    Meddelande 
 
 
 
 

Prefekten meddelar 
  

- Centrum för stillahavsasienstudier 
(CPAS)  är nu nedlagt och 
professor Masako Ikegami har 
flyttat till Statsvetenskap. 

- CPAS arkiv ska behandlas av en 
arkivarie och flyttas senare till 
SU:s centrala arkiv. 

- CPAS Bibliotek kommer att gås 
igenom av bibliotekarie från SUB. 

- Förfrågan inkommit angående 
prenumeration på Urkund – 
plagiatsystem. Ej aktuellt. 
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  4.    Meddelanden, forts.     -      Förfrågan inkommit att delta 

           på gymnasial utbildningssight  
           Utbildningssidan.se.  
           Kostnad kr 6 900. Institutionens 
           kursutbud kommer därmed att bli 
           mer synligt. 

- Intervjuer har skett med 2 
sökanden till professuren i 
Koreanska. Ytterligare sakkunnig- 
hetsutlåtande väntas in innan beslut 
kan tas. 

- Rektor besöker institutionen den 
3 februari tillsammans med 
företrädare för fakulteten för att 
träffa Prefekten och en mindre 
grupp representanter för 
institutionen. 

  
 5.   Ekonomi 
 

Bokslut 2009 ännu inte färdigställt. 
Preliminärt bokslut innebär mindre 
överskott för Mellanösternstudier samt 
mindre underskott för Orientaliska.  
Preliminär Budget för 2010 gjord. Både 
grundutbildningen och forskningen visar 
mindre överskott. Kostnaden per kurs 
visar totalt för Orientaliska på ett 
överskott.  
HÅP/HÅS bokslutet för 2009 klart och 
institutionen har fullgjort sitt uppdrag. 
 

 6.   Doktorandrådet Doktorandrådet har haft val och till ny 
ordförande tillika ordinarie representant i 
institutionsstyrelsen valdes Eva 
Aggeklint. Till vice ordföranden och 
tillika suppleant i institutionsstyrelsen 
valdes Mitsuyo Kuwano-Lidén. 
En arbetsgrupp har bildats bestående av 
Gunnar Linder, Amanda Walldoff och 
Eunah Kim som ska ta fram förslag till 
informationsskrift till nyblivna 
doktorander. Doktorandrådet har också 
bildat en intressegrupp för trivsel kallad 
ASIEN + MENA + ÖL för att möjliggöra 
träffar utanför institutionen i form av 
kulturaktivitet plus gemensam måltid.  En 
träff har hållits. Mycket lyckad. 
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  7.   Ämnesrådet 
 

Nästa träff 28 januari. Egen webbsida är 
på gång. 
 

  8.  Rapport från arbetsgrupper    Inget att rapportera 
 

 9.  Förslag till ny stående punkt på före- 
     dragningslistan 
   

Institutionsstyrelsen antar förslaget till ny 
punkt på föredragningslistan: 
Forskningsfrågor. 
Institutionsstyrelsen beslutar att en post-
doc-anställning ska utlysas i mitten av . 
mars för tillsättning 1 september 2010. 
Institutionsstyrelsen bekräftar beslutet att 
föreslå Philippe Forêt till affilierad 
professor. Förslaget skickas till fakulteten 
för behandling av Rektor. Institutionen 
bekräftar att även Christina Nygren 
föreslås till affilierad gästforskare. 
Letter of Intent för Philippe Forêt tas till 
protokollet. 
 

  10.    Utbildningsfrågor 
- Fastställande av kursplaner för 
      Japanska   

 
 
 
 
 
 
 

- Fastställande av kursplaner för 
Kinesiska 

 
 
 
 
 

 
 

- Inrättande av kurser för Mellan- 
östernstudier 
 

 
 

 

 
 
Institutionsstyrelsen fastställer följande 
kursplaner: 
JKA901 Dagens japanska samhälle 
JKU101 Dagens japanska samhälle UP 
JKU220 Japanska II UP 
JKU440 Japanska IV UP 
JKU660 Japanska kandidatkurs UP 
 
 
Institutionsstyrelsen fastställer följande 
kursplaner efter tillägg och korrigeringar: 
KI1011 Kinesiska I-II 
KI3011 Kinesiska III 
KI4011 Kinesiska IV 
KI7011 Kinesiska masterkurs 
 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar föreslå 
fakultetsnämnden att följande kurser 
inrättas: 
ABIS02 Arabiska med inriktning mot 
islamologi II 
ABIS03 Arabiska med inriktning mot 
islamologi, kandidatkurs 
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 10.   Utbildningsfrågor, forts. 
 

- förslag till Riktlinjer för  
Examensarbete 

 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
förslaget med vissa justeringar och 
tillägg. Fastställs från 2010-01-26 och 
skickas in till fakultetsnämnden. 
 

  11.   Jämställdhets- och 
          jämlikhetsfrågor 
 

Ingen åtgärd 

  12.   Övriga frågor  
 

Ingen åtgärd 

  13.   Nästa möten 
   

Institutionsstyrelsen beslutar fastställa dag 
och tid för vårterminens samtliga möten 
enligt följande: 
 
Onsdag 24 februari kl. 10.00 
Torsdag 25 mars kl. 10.00 
Torsdag 22 april kl. 10.00 
Onsdag 2 juni kl. 10.00 med efterföljande 
lunch 

 
Vid protokollet 
 
Annika Lundström 
 
Annika Lundström 

 

 
 
 
Justeras: 

 

  
 
Peter af Trampe 

 
Eva Aggeklint 

Peter af Trampe, ordförande Eva Aggeklint 
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