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Närvarande ledamöter:    
Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), Stf prefekt professor Irmy Schweiger, professor Sonja 
Häussler, universitetslektor Stina Jelbring, stud.repr.-GU Joel Abdelmoez, stud.repr.-GU 
Tobias Blomberg, BD Mats Lindberg (tjg suppleant T/A), universitetslektor Gunnar Linder 
(tjg suppleant). 
Frånvarande ledamöter:  
Professor Johan Lagerkvist, universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, Adm.chef Annika 
Lundström (T/A), universitetslektor docent Gabriel Jonsson. 
Närvarande suppleanter:   
- 
Föredragande, adjungerade: 
Studierektor Hanna Kritz, studierektor Martin Säfström, bitr. adm. chef Maria Ehnhage 
Protokollförare: 
Bitr. adm. chef Maria Ehnhage 
 
 
 
 

 
Ä r e n d e 
 

Å t g ä r d 
  

1.   Utseende av justerare.   Mats Lindberg utses till justerare. 
 
Hanna Kritz adjungeras till närvaro- och yttranderätt 
men ej rösträtt vid IS, tills vidare, i egenskap av 
studierektor. 
Maria Ehnhage adjungeras till närvaro- och yttranderätt 
men ej rösträtt vid IS, tills vidare, i egenskap av 
biträdande administrativ chef. 

  
 

2.   Godkännande av 
      föredragningslista 
 
 
3.  Anmälan av föregående  
    protokoll nr 2/2016 

Föredragningslistan godkänns. 
 
 
 
Föregående protokoll godkänns. 
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4.  Meddelande från prefekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Doktorandrådet 
 
 
6.  Studentrådet 
(föredragande: Joel Abdelmoez och 
Tobias Blomberg) 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Ekonomi 
(föredragande: Maria Ehnhage) 
 
 
8.  Ladokinformation – HÅS/HÅP  

a) Möte med personal från universitetets 
fastighetsavdelning har ägt rum. Viss 
ombyggnad och reparation av byggnaderna 
kommer att ske.  

b) Möte med utbildningsledarna på 
fakultetskansliet har ägt rum, för att diskutera 
åtgärder för att öka genomströmningen, med 
anledning av de kvalitetsmedel om ca 600.000 
kr som institutionen har erhållit under 2016.  

c) En grupp studenter i japanska har bildat en 
studentförening med syfte att förmedla 
kontakter med myndigheter, företag, 
organisationer där de kan söka jobb/praktik. 
 
Meddelande från Stf. prefekt: 

d) Studierektorsmöte på forskarnivå har ägt rum. 
Det kommer inom kort att göras en utvärdering 
av utbildning på forskarnivå, innehållande tre 
komponenter: i) måluppfyllelse, ii) 
utbildningsmiljön, iii) lärosätenas interna 
kvalitetssäkringssystem.  

e) Ett första möte i utskottet för forskarskolan har 
ägt rum, under vilket de har gått igenom 
förslag på teman och kurser. Utskottet ska 
föreslå kurser för fakultetsnämnden, som 
fastställer kurserna den 14 april.  

 
Ingen doktorandrepresentant närvarande. 
 
 

a) De badmintontider som tidigare funnits för 
institutionens studenter efterfrågas även av 
nuvarande studentgrupp.  

b) Den kurs i nybörjarkoreanska som tidigare 
fanns vid institutionen har efterfrågats av 
studenter.  

c) Finansiering av studiesociala aktiviteter har 
diskuterats med företrädare för institutionen. 

 
 
Uppföljning av budget för det första kvartalet 2016. 
Ingen anmärkning. 
 
 
Ingen information kan ges då systemet har legat nere. 
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9.  Personal och organisation 
(föredragande: Alberto Tiscornia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Forsknings- och 
forskarutbildningsärenden 
(föredragande: Irmy Schweiger) 
 
-  Antagningsordning 
forskarutbildningen 
 
 
 
 
 
11.  Utbildningsärenden 
(föredragande Martin Säfström) 
 
- Anhållan om upphävande av 
kursplaner 
 
- Anhållan om revidering av kursplan 
 
- Anhållan om inrättande och 
fastställande av ny kurs 
 
 
 
 
12. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor 
samt övriga handlingsplaner 
(föredragande: Maria Ehnhage) 
 
- Lokal miljöhandlingsplan 
 
 
 
13.  Övriga frågor 
 

a) En ny doktorand i koreanska är anställd sedan 1 
april, Iain Sands. 

b) Utlysning av lektorat i kinesiska och i japanska 
har godkänts av fakultetsnämnden, annonsen 
utformas nu och utlyses inom 2-3 veckor. 

c) En utlysning av två adjunktstjänster i japanska 
håller på att utformas för att skickas till rektor. 
Nuvarande adjunkt, Yuko Nowak, har sagt upp 
sig från och med 1 september. 

d) En ny professor kommer att anställas vid 
SUITS den 1 augusti, Jenny White. 

 
 
Det uppmärksammas att den inskickade 
antagningsordningen inte i detalj överensstämmer med 
de allmänna studieplanerna på forskarutbildningen. 
Den förra måste justeras med avseende på att den 
särskilda behörigheten även ska inkludera ett 
examensarbete på avancerad nivå om minst 15hp. Det 
stycke som reglerar antagning fram till juni 2015 ska 
även strykas. IS fastställer antagningsordningen med de 
föreslagna ändringarna. 
 
 

a) Anhållan om upphävande av kursplaner: 
ABAA01, ABAA02, ABMEA1, ABMEA2 
samt ABMNG1 och ABMNG2. IS beslutar att 
upphäva kursplanerna. 

b) Anhållan om revidering av kursplan, ABAG01: 
IS beslutar att godkänna revideringen vad gäller 
obligatoriska inlämningsuppgifter, samt 
beslutar att kursplaner inte behöver specificera 
antal inlämningsuppgifter i dylika fall. 

c) Anhållan om inrättande och fastställande av ny 
kurs, ABMMES. IS beslutar att fastställa 
kursplanen. 

 
 
IS beslutar att fastställa den lokala 
miljöhandlingsplanen för 2016. 
 
Det informeras även om att institutionen enligt 
rektorsbeslut augusti 2015 ska ha ett lokalt råd för 
arbetsmiljö och lika rättigheter. 
 
 
Inga övriga frågor anmäls. 
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14. Nästkommande möte   Vt-2016: 18/5 
      Ht-2016: 24/8, 5/10, 16/11, 14/12 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Maria Ehnhage 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Alberto Tiscornia         Mats Lindberg 
Prefekt 


