
  Protokoll nr 3/2010 fört vid 
institutionsstyrelsen för 
orientaliska språks 
sammanträde 2010-03-25 

  
 
Närvarande ledamöter: Prefekt, docent Peter af Trampe (ordf.), studentrepr.-FO Eva 
Aggeklint, (t o m p. 5) , 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, BD Mats Lindberg, studentrepr-GU Simon Lundhag     

 
Protokollförare: 
byrådirektör Annika Lundström. 
 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
  1.   Utseende av justerare.   Fredrik Fällman utses.  
  
  2.   Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes.   
  
  3.   Föregående protokoll nr 2 
 

Ingen åtgärd. Protokollet läggs till 
handlingarna. 
 

 4.    Allmän studieplan – Asiens språk 
       och kulturer 
 

Institutionsstyrelsen beslutar att föreslå 
fakultetsnämnden att fastställa Allmän 
studieplan för utbildning på forskarnivå i 
Asiens språk i enlighet med framlagt 
förslag och efter smärre justeringar 

 5.   Doktorandrådet – Doktorand PM Institutionsstyrelsen beslutar godkänna 
Doktorand PM efter smärre justeringar. 
Doktorand PM ska läggas ut på hemsidan. 
 
Doktorandrådet meddelar att man planerar 
en forskaredag i februari 2011 i samarbete 
med Östasiatiska museet. 
 
6 maj 2010 13-15 är det ett seminarium 
med Staffan Carlshamre där samtliga 
forskare vid institutionen bjuds in. 
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 6   Meddelande 
 

Prefekten meddelar att:  
-  Regeringen har lagt 2 propositioner, 
autonomiutredningen och utvärdering av 
medelsfördelning som står att läsa om på 
Rektors blogg. 
Birgit Schlyter meddelar att: 
- Dr Sreemati Ganuli från Maulana Azad 
Insititute for Asian Stuies, Calcutta, var 
vid institutionen 9-19 mars för 
forskningsarbete i Gunnar 
Jarringbiblioteket. 
- Centralasienstudier har erhållit ett 
gästforskaranslag på kr 60 000 för docent 
Shahnoza Madaeva från National 
University of Uzbekistan, Tasjkent. Hon 
kommer att vara vid insitutinen under ca 2 
månader, april – juni för arbete i projektet 
”Language and National Values as 
Aspects of Identity in Uzbek Traditional 
Society”. 
- Prof.em. Staffan Rosén kommer under 
det närmaste året att ha en plats i gunnar 
Jarringbiblioeket för arbete med 
Vitterhetsakademiens Jarringsamling. 
 

7.   Ekonomi Bokslut från Humanistiska fakulteten med 
beslut om indragning av medel p g a 
underprestationer respektive beslut om 
tilldelning av medel p g a 
överprestationer. Arabiska har att betala 
tillbaka kr 195 000. Japanska får kr 944 
992, övriga institutionen kr 932 665 samt 
Konfucius kr 1 880 000. 
 
Detaljerad uppföljning och presentation 
av ekonomin sker efter kvartal ett. 
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  8.   Studentrådet  )  
 

Anslagstavla och förslagslåda nu 
uppsatta.  
Tentorna som finns utlagda på 
Studentrådets hemsida får ligga kvar.  
Angående Japanska kursenkäten har 
studentrådet tagit bort de separata filerna 
med personuppgifterna men resultatet får 
ligga kvar. Enkät är även gjord för 
kinesiska och koreanska och resultatet 
från dessa enkäter kommer att läggas ut 
på studentrådets hemsida så fort 
sammanställningen är klar. 
Studentrådet har fått ett arbetsrum samt 
ett studierum för studenterna i hus 4B 
plan O (f.d. postrummet och rummet 
innanför) 
 

  9.  Rapport från arbetsgrupper    Masterprogramgruppen. 
Arbetar med kursplaner för de 
programspecifika kurserna. Kursplanerna 
klara till nästa styrelsemöte 
 
Strategigruppen. 
Museimöte den 13 april   
 

10.  Forsknings- och 
Forskarutbildningsärenden   
 
lektorat i japanska 
 
 
 
 
Post.doc 

 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att begära 
hos fakultetsnämnden att får utlysa enligt 
förslaget. Utlysningen skall även 
översättas till engelska. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att begära 
hos fakultetsnämnden att få utlysa enligt 
förslaget. 
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  11.    Utbildningsärenden 
 
     -   Fastställande av kursplan JKA 909 

-     Inrättande av kurs i kinesiska 
 
 
 
 
 
    -   Fastställande av utbildningsplan 
       HASIO Masteprogram 
 
 

 

 
 
Institutionsstyrelsen fastställer kursplan 
JKA909  
 
Institutionsstyrelsen beslutar föreslå 
fakultetsnämnden att få inrätta kursen 
Kinesiska – ett språk i världsklass. 
Punkten förklaras justerad med omedelbar 
verkan. 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar föreslå till 
fakultetsnämnden att få fastställa 
utbildningsplanen för  
 Masterprogram i Asienstudier 
 

  12.   Jämställdhets- och 
          jämlikhetsfrågor 

Revision av handlingsplanen för 
jämställdhet bör ske snarast. 
 

  13.   Övriga frågor  
 

Ingen åtgärd 

  14.   Nästa möte  
 

Torsdag 25 mars kl. 10.00. 
Konferensrummet Administrationen 
 

    
 
Vid protokollet 
 
 
Annika Lundström 
Annika Lundström 

 

 
 
Justeras: 

 

  
 
Peter af Trampe 

 
Eva-Carin Gerö 

Peter af Trampe, ordförande Eva-Carin Gerö 
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