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Ärende Beslut/åtgärd 

1. Utseende av justerare Gunnar Linder utses till justerare. 

2. Fråga om fastställande av 
föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående protokoll Ingen åtgärd. 

4. Informationspunkter 

a) Information från prefekten 

b) Information från Doktorandrådet 

c) Information från Studentrådet 

d) Information från studierektorer 
(Ladokinformation) 

a) Institutionsstyrelsen kommer fr.o.m. 
2018 att ha tre sammanträden per 
termin istället för nuvarande två. 
Personal kommer under 2018 att 
flyttas från Grindstugan till 
Kräftriket 4. Ombyggnationer pågår 
där pentry på SUITS avdelning ska 
bli kopieringsrum och pentry i 
källaren ska bli tjänsterum. Det har 
skapats 16 läsplatser utanför aulan. 
Låset till Aulan ska eventuellt göras 
om till att inte låsas automatiskt. 

b) Ingen information. 

c) Studentrådet har haft två möten 
denna termin, alla positioner är 
fyllda.  

d) Studierektor forskarutbildningen: 
riktlinjer ska skrivas för den 
administrativa delen av 
doktorandernas institutionstjänst-
göring för att tydligare kunna 
beräkna och följa upp tidsåtgång. 
Riktlinjer ska även skrivas för 
utformning av individuella kurser för 
doktorander. Studierektor kommer 
att ha regelbundna möten med 
doktorandernas handledare. 
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5. Ekonomiärenden 

    Ekonomisk rapport kvartal 3 

 

Institutionens budget och utfall för kvartal 3 
presenteras, där institutionen följer budget 
överlag. Turkietinstitutet har fört om 
lönekostnader, vilket har lett till en mindre 
andel ej förbrukade bidragsmedel. 

6. Personal- och organisationsärenden 

    Lokal miljöhandlingsplan 

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa den 
lokala miljöhandlingsplanen. Se bilaga 6a.  

7. Forskning- och forskarutbildningsärenden 

a) Individuella studieplaner 

b) Antagning av två doktorander i 
Mellanösterns språk och kulturer 

c) Utseende av nya handledare 

a) Institutionsstyrelsen beslutar att 
fastställa Serena De Marchis 
individuella studieplan, under 
förutsättning att antal dagar för 
prolongation samt fördelning av 
handledarnas tid skrivs in i planen. 

Institutionsstyrelsen beslutar att 
fastställa Andreas Bengtssons 
individuella studieplan. 

Institutionsstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet rörande Kim Jarle 
Wroldsens individuella studieplan då 
underlaget inte är komplett. 

b) Institutionsstyrelsen beslutar att anta 
Erik Sundblad som doktorand i 
Mellanösterns språk och kulturer, 
inriktning Mellanöstern- och 
Nordafrikastudier, och som 
handledare utse professor Elie 
Wardini och universitetslektor Isa 
Blumi. Erik Sundblad börjar den 1 
maj 2018. 

Institutionsstyrelsen beslutar att anta 
Seren Selvin Korkmaz som 
doktorand i Mellanösterns språk och 
kulturer, inriktning Turkietstudier, 
och som handledare utse Professor 
Jenny White och föreståndare Paul 
Levin. Seren Selvin Korkmaz börjar 
den 1 maj 2018. 

c) Institutionsstyrelsen beslutar att utse 
professor Irmy Schweiger och 
universitetslektor Monika 
Gänssbauer till handledare för 
Serena De Marchi. 
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Institutionsstyrelsen beslutar att utse 
professor Irmy Schweiger och 
professor Jenny White till handledare 
för Kim Jarle Wroldsen. 

Fördelningen i procent mellan 
handledarna ska skrivas in i 
respektive doktorands individuella 
studieplan. 

8. Utbildningsärenden Inga ärenden. 

9. Diskussionspunkter 

a) Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, 
samt övriga handlingsplaner 

b) Lokalt arbetsmiljöråd 

 

a) Inga ärenden. 

b) Ett lokalt arbetsmiljöråd har inrättats 
vid institutionen bestående av 
administrativ chef, skyddsombud, en 
studentrepresentant samt flera 
representanter från institutionens 
olika ämnen och yrkeskategorier. 

10. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

11. Nästa möte Sammanträdesdatum: 31 januari 
(Ny styrelse från och med 2018-01-01). 

12. Sammanträdet avslutas 

 

 

Vid protokollet 

 

--------------------------- 
Maria Ehnhage 

 

Ordförande 

 

--------------------------- 
Alberto Tiscornia 

Ordförande avslutar sammanträdet 

 

 

 

 

 

 

 
Justeras 

 

--------------------------- 
Gunnar Linder 

 

 


