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Närvarande ledamöter:   Prefekt, professor Eva-Carin Gerö (ordf.)    

FD Fredrik Fällman, professor Gunilla Lindberg-Wada,  
Studentrepr.-FU Carl-Jiro Lock, adm.chef  BD Annika 
Lundström, Studentrepr.-GU Alexander Mastoridis   

 
                     Frånvarande ledamöter:  Professor Birgit Schlyter 

 
Närvarande suppleanter: Studentrepr.-FU Eva Aggeklint, Docent Marja 

Kaikkonen, BD Mats Lindberg 
  
Adjungerande: Studentrepr.-GU Axel Hultman och Viktor Stjerne 
 
Protokollförare:  Byrådirektör Annika Lundström. 

 
 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Gunilla Lindberg-Wada utses.  
  
2.   Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes. 
  
3.   Anmälan av  
     Föregående protokoll nr 1 
 

Korrigering punkt 5 Doktorandrådet. Carl-Jiro 
Lock tillträder som ny ordförande 14 februari 
2011. Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4.   Meddelanden - Ny studierektor på forskarutbildningen utsedd, 
Irmy Schweiger, lektor i kinesiska. 
- Policyfråga – som ledamot i IS bör man inte 
föra vidare vad som diskuterades utöver det som 
protokollförs. Ledamoten bör i synnerhet inte 
relatera till vem som sade vad på sin höjd generellt 
informera om vad som sades och som kan vara av 
intresse för utomstående. 
- Ny besluts- och delegationsförordning har 
skickats ut till samtliga.   
- Nya tjänster och befordringsvägar från 
årsskiftet bl.a från forskare till professor 
- Anställningsformen forskarassistent försvinner 
- Adjunkter. Främst för undervisning, utlysning 
beslutas av Rektor . 
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4.  Meddelanden, forts. 
 

- Omorganisation av universitetsledning och 
eventuellt fakulteten är under diskussion. 
- Ledande forskningsområden sammanställda på 
lista av fakultetsnämnden efter den externa 
utvärderingen. Positiva omdömen om 
institutionens forskning men inget område utpekat 
som direkt ledande. 
- Tjänstesituationen 
Ny punkt på framtida föredragningslistor. 

- Henrik Liljegren slutar 1 maj. Henrik har 
fått ny anställning som forskarassistent på 
institutionen för lingvistik. 

- Stort antal ansökningar inkommit till 
professuren i koreanska. 

- Sakkunniga på gång gällande 
forskarassistenten i kinesiska. 

- Lektoratet i japanska väntar på utlåtande 
från sakkunniga. 

- Förslag på gästforskare och  
gästprofessorer senast 28 februari till 
prefekten. 

   
5.  Doktorandrådet Doktorandrådets Forskardag 2011 genomfördes 

lördagen den 12 februari på Östasiatiska museet 
med mycket lyckat resultat. 101 besökare. Bitr. 
museichef Eva Myrdal mycket positiv och ser 
fram emot ökat samarbete. Länk till bildspel från 
dagen kommer att finnas på hemsidan. 
Revidering av Doktorand-PM är på gång. 
 

6. Studentrådet 
 
 

Nya personer på poster. Vice ordförande Axel 
Hultman, sekr/kassör Viktor Stjerne. 
Studentrådet söker nya medlemmar då många av 
de gamla är utomlands för studier. 
Genomgång av kursvärderingar bör ske på 
ämneskonferenser. Sammanställningar förvaras på 
studentexpeditionen. 
 

7.  Ekonomi  
 
 

Bokslut 2010 klart. Resultatet ger ett överskott 
totalt för hela institutionen inkl. 
mellanösternstudier. UGA stort överskott.  FUF 
underskott dock beroende på underskott i 
Studiestödet. 
Budget 2011 är under utarbetande. 
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8.  Forsknings-  
    och forskarutbildningsärenden 
 
  
 

 
Inga nya doktorandanställningar kommer att lysas 
ut under 2011. 
Problem med att få den nya forskarutbildningen 
att gå in i systemet.  
Förslag: Skapa en ny ASP i kinesiska/sinologi.  

  
9. Utbildningsärenden  
 

- Kursplaner 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Litteraturlista 
 
 
 
 
     -   Examinatorer 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa följande 
kursplaner efter justeringar och rättelser: 
JKU101 Dagens japanska samhälle UP 
JKA912 Japansk populärkultur: uttryck och 
konsumtion 
JKA 913 Kläder och utseende i japansk kultur 
JKA950 Klassisk japanska I 
JKA952 Klassisk japanska II 
OS0003 Scenkonst och populärkultur i Asien 
OS0004 Facköversättning mellan asiatiska språk 
och svenska 
OS0008 Syd- och Centralasien i ett eurasiatiskt 
och internationellt perspektiv 
OS0009 Lokalsamhällen och subkulturer i Syd- 
och Centralasien 
OS0010 Litterära traditioner och samtidsprosa i 
Centralasien  
OS0012 Kinesiska – Masterkurs för programmet 
Asienstudier 
OS0013 Sydasiatiska litterära traditioner och 
texter 
OS0014 Hindi/Urdu i massmedia 
OS0015 Japanska VI 
OS0016 Japanska VII 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
litteraturlista för: 
JKA913 Kläder och utseende i japansk kultur 
ST2011 
 
Institutionsstyrelsen beslutar godkänna 
examinatorer för: 
Kurser - Mellanösternstudier VT 2011 
Kurser - Kinesiska VT2011 
 

10. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor Eventuell ny revidering av 2010-års löner och 
personalsammansättning. 
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11. Övriga frågor 
 
12. Nästa möte 
  

Inga 
 
Onsdag 16 mars 2011 kl. 13.00 
 

    
 

Vid protokollet: 
 
 
  
Annika Lundström 
 
 

 

Justeras:  
  
 
  
Eva-Carin Gerö  (ordförande) 

 
 
 
   
Gunilla Lindberg-Wada 

  
  

    
  
    
    
 


