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Inledning	  
Syftet	  med	  denna	  verksamhetsplan	  är	  att	  den	  ska	  utgöra	  en	  vägledning	  för	  
institutionens	  verksamhet	  under	  året	  2016.	  I	  den	  lyfter	  institutionsstyrelsen	  fram	  de	  
områden	  och	  de	  aktiviteter	  som	  ska	  prioriteras.	  I	  planen	  beskrivs	  framför	  allt	  olika	  
åtgärder	  som	  förhoppningsvis	  ska	  leda	  till	  en	  förändring	  och	  förbättring	  av	  
verksamheten.	  En	  stor	  del	  av	  verksamheten	  är	  löpande	  och	  visar	  inte	  stora	  skillnader	  
från	  år	  till	  år.	  
	  
Institutionens	  namnbyte	  från	  Orientaliska	  språk	  till	  Institutionen	  för	  Asien-‐,	  
Mellanöstern-‐	  och	  Turkietstudier	  är	  inte	  bara	  ett	  byte	  av	  ord	  utan	  det	  speglar	  en	  klarare	  
koncentration	  kring	  ”områdesstudier”.	  Det	  betyder	  inte	  att	  institutionen	  ska	  sluta	  
koncentrera	  sig	  på	  språkundervisning.	  Språk	  är	  basen	  för	  förståelsen	  av	  de	  kulturer	  och	  
samhällen	  vi	  studerar.	  
	  
Utbildning	  på	  grundnivå	  och	  avancerad	  nivå	  
Institutionen	  har	  utbildning	  inom	  två	  huvudområden	  nämligen	  Asiens	  språk	  och	  
kulturer	  med	  tre	  inriktningar	  (kinesiska,	  koreanska	  och	  japanska)	  samt	  Mellanösterns	  
språk	  och	  kulturer	  med	  två	  inriktningar	  (arabiska	  samt	  Mellanöstern-‐	  och	  
Nordafrikastudier,	  MENA).	  
	  
Ett	  huvudmål	  för	  alla	  utbildningar	  är	  att	  öka	  genomströmningen	  och	  rekryteringen	  av	  
studenter	  till	  högre	  nivåer.	  Institutionen	  har	  i	  relation	  till	  grundnivån	  få	  studenter	  på	  
avancerad	  nivå.	  Trots	  stora	  studentgrupper	  på	  de	  första	  kurserna	  är	  det	  alldeles	  för	  få	  
studenter	  som	  fortsätter	  till	  avancerad	  nivå.	  Utvecklingen	  av	  den	  avancerade	  nivån	  ska	  
prioriteras.	  
	  
På	  grund	  av	  de	  stora	  svårigheter	  som	  inlärning	  av	  asiatiska	  språk	  innebär	  krävs	  fem	  
eller	  sex	  terminers	  studier	  inom	  ämnet	  för	  att	  uppnå	  kandidatexamen.	  Detta	  innebär	  att	  
den	  mängd	  undervisning	  som	  våra	  ämnen	  meddelar	  är	  mycket	  större	  än	  för	  alla	  andra	  
ämnen,	  inklusive	  övriga	  språk	  inom	  Humanistiska	  fakulteten.	  Institutionen	  ska	  arbeta	  
för	  en	  höjning	  av	  avräkningstalet	  för	  alla	  språkämnen	  vid	  institutionen.	  
	  
När	  det	  gäller	  internationalisering	  har	  institutionen	  inrättat	  en	  befattning	  som	  
utbyteskoordinator.	  Denna	  satsning	  ska	  fortsätta	  och	  om	  ekonomin	  tillåter,	  
permanentas.	  
	  



Utbildning	  på	  forskarnivå	  
Utbildningen	  på	  forskarnivå	  har	  under	  flera	  år	  inte	  varit	  prioriterad.	  Detta	  avspeglas	  i	  
den	  låga	  disputationsfrekvensen	  vid	  institutionen.	  För	  närvarande	  befinner	  sig	  tre	  
doktorander	  (en	  i	  japanska,	  en	  i	  koreanska	  och	  en	  i	  arabiska)	  i	  slutfasen.	  Men	  efter	  dem	  
finns	  en	  lucka,	  med	  en	  nyantagning	  2014	  och	  två	  nyantagningar	  2015.	  Det	  finns	  två	  
utbildningsplatser	  utlysta	  för	  antagning	  2016.	  
	  
Institutionen	  avser	  att	  prioritera	  utbildningen	  på	  forskarnivå	  och	  satsa	  medel	  utöver	  de	  
medel	  som	  institutionen	  får	  öronmärkta	  för	  studiestöd.	  
	  
Forskning	  
Forskningen	  vid	  institutionen	  har	  under	  lång	  tid	  varit	  eftersatt.	  Med	  några	  få	  undantag	  
har	  institutionen	  inte	  fått	  externa	  forskningsmedel.	  Ett	  mål	  är	  att	  all	  tillsvidareanställd	  
lärarpersonal	  med	  forskning	  i	  bemanningsplanen	  årligen	  ska	  lämna	  in	  ansökningar	  om	  
forskningsanslag	  till	  Vetenskapsrådet	  och/eller	  Riksbankens	  jubileumsfond	  eller	  andra	  
betydande	  forskningsfinansiärer.	  Om	  ekonomin	  tillåter	  ska	  institutionen	  satsa	  medel	  för	  
att	  nydisputerade	  forskare	  under	  en	  tid	  ska	  kunna	  anställas	  med	  mål	  att	  författa	  och	  
lämna	  in	  en	  högkvalitativ	  forskningsansökan.	  
	  
Rekrytering	  av	  lärare	  
Två	  av	  institutionens	  lektorer	  kommer	  inom	  ett	  år	  att	  ha	  gått	  i	  pension.	  Den	  enda	  
anställda	  forskarassistenten	  slutar	  under	  hösten	  2015	  och	  inga	  biträdande	  lektorer	  
finns	  (två	  har	  befordrats	  till	  lektorer).	  Institutionen	  avser	  därför	  att	  under	  2016	  inleda	  
rekryteringen	  av	  en	  universitetslektor	  i	  kinesiska,	  en	  universitetslektor	  i	  
Mellanösternstudier,	  en	  universitetslektor	  i	  japanska,	  en	  biträdande	  lektor	  i	  japanska	  
samt	  en	  biträdande	  lektor	  i	  kinesiska.	  De	  nya	  lärarnas	  inriktning	  bör	  vara	  mot	  
områdesstudier	  i	  vid	  mening	  snarare	  än	  specifikt	  mot	  språk.	  
	  
Samverkan	  
Samverkan	  är	  för	  institutionen	  en	  strategisk	  satsning.	  Prioriterade	  områden	  är	  
ambassader	  och	  strategiska	  stiftelser	  samt	  universitet	  i	  de	  länder	  som	  vår	  verksamhet	  
omfattar.	  Dessa	  kontakter	  leder	  till	  ökat	  studentutbyte,	  stipendier,	  gästlärare	  till	  
institutionen	  samt	  i	  vissa	  fall	  medel	  för	  forskning	  och	  vistelser	  i	  utlandet.	  
	  
Kontakter	  med	  museer,	  företag	  och	  organisationer	  med	  verksamhet	  riktad	  mot	  
Mellanöstern,	  Nordafrika	  och	  Asien	  ska	  prioriteras.	  
	  
Alumnverksamhet	  
Institutionen	  startade	  under	  2014	  en	  sida	  på	  Facebook	  riktad	  till	  institutionens	  alumner.	  
Satsningen	  ska	  fortsätta	  med	  aktiviteter	  för	  att	  knyta	  alumnerna	  till	  institutionen.	  
	  
Administration	  
Institutionen	  har	  under	  många	  år	  haft	  en	  alldeles	  för	  stor	  administrativ	  kostym	  
beroende	  på	  den	  ämnesdecentralisering	  som	  tidigare	  rådde.	  Med	  ekonomisk	  och	  
administrativ	  centralisering	  har	  antalet	  administratörer	  minskat.	  Samtidigt	  görs	  vissa	  
administrativa	  rutiner	  av	  amanuenser	  på	  deltid.	  Amanuenstjänsterna	  ger	  studenterna	  
praktikmöjligheter	  och	  sparar	  pengar	  till	  institutionen.	  Antalet	  administratörer	  vid	  
institutionen	  ska	  inte	  öka.	  
	  



Lokaler	  
Institutionen	  har	  inte	  ändamålsenliga	  lokaler	  och	  en	  ombyggnad	  som	  vi	  planerade	  för	  
att	  få	  fler	  och	  mindre	  rum	  är	  omöjlig	  att	  genomföra.	  Akademiska	  hus	  motsätter	  sig	  det.	  
För	  närvarande	  genomför	  universitetets	  fastighetsavdelning	  en	  utredning	  om	  våra	  
lokaler.	  En	  eventuell	  ombyggnad	  sker	  först	  under	  2016.	  Institutionen	  ska	  fortsätta	  
arbeta	  för	  att	  förbättra	  lokalerna.	  Ett	  mål	  är	  att	  säga	  upp	  Grindstugan	  och	  flytta	  
personalen	  därifrån	  till	  huvudbyggnaden.	  


