
  Protokoll nr 7/2010 fört vid 
institutionsstyrelsen för 
orientaliska språks 
sammanträde 2010-09-21 

  
 
Närvarande ledamöter:   Prefekt, docent Peter af Trampe (ordf.), studentrepr.-FO 

EvaAggeklint, studentrepr.- GU Janna Carlesson, professor 
Eva-Carin Gerö, professor Gunilla Lindberg-Wada, , 
adm.chef Bd Annika Lundström, professor Birgit Schlyter. 

 
Frånvarande ledamöter: FD Fredrik Fällman, Studentrepr.-GU Alexander Mastoridis. 
 
Närvarande suppleanter: Studentrepr.-GU Andreas Bengtsson (ersättare för 

Alexander Mastoridis), Bd Mats Lindberg,  Docent 
Marja Kaikkonen (fr.p.5 ersättare för Fredrik Fällman) 

 
Protokollförare:  Byrådirektör Annika Lundström. 

 
 

 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Janna Carlesson utses.  
  
2.   Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs.   
  
3.   Föregående protokoll nr 5 
 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4.   Meddelanden - Docent Christina Nygren bjuder in till 
en diskussion och ”brainstorm” om 
projektförslag Populärkulturens 
kommunikationsmönster Performativitet 
och polarisering. 
- Förlikning har skett i tvist om japansk 
lärobok. 
 

5.   Ekonomi – Inför budget 2011 - 
kursutbud 

Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
förslaget till kursutbud inför skrivelsen till 
fakulteten i samband med budgetarbetet 
inför Budget 2011. Institutionen begär 
liten ökning av antalet HÅS. 
Ämnet Asienstudier måste läggas in i 
SISU. Ärendet tas upp med Dekanus av 
utbildningsansvarig på fakulteten. 
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6.   Doktorandrådet 
 

Seminariekalender utskickad via 
doktorandernas mailinglista. 
Önskemål framfördes om koordinator för 
gemensamma seminarier. 
Kallelse till diskussion kommer. 
 

7.   Studentrådet Val av styrelse har skett. Alexander 
Mastoridis ordförande, Janna Carlesson 
vice ordförande och Andreas Bengtsson 
sekreterare. Kassör väljs under veckan. 
2 Badmintonbanor finns nu tillgängliga 
för institutionens studenter. Tisdagar 9.00. 
Filmvisningspremiär för höstterminen har 
skett. 
15000 besök på hemsidan. 
Studentrådet kommer att ge ut 
informationsblad till våra studenter samt 
genomföra enkät angående 
undervisningen i samtliga ämnen. 
 

8.   Forsknings- och utbildningsärenden 
 
- Fastställande av individuella 
studieplaner 
 
 
 
 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
individuella studieplaner för Eunah Kim 
och Mitsuyo Kuwano-Lidén. Individuella 
studieplaner ska vara fakulteten tillhanda 
senaste 1 oktober. Påminnelse går ut till 
handledare och doktorander. 
 

 9.   Utbildningsärenden 
 
- Fastställande av kursplaner 
 
 
 
 
 
- Förslag till inrättande av nya kurser 
 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
nedanstående kursplaner: 
 
JKB121 Nybörjarkurs i koreanska I 
JKB122 Nybörjarkurs i koreanska II 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att till 
fakultetsstyrelsen föreslå inrättandet av  
följande kurser:   
 
JKA911 Japanska kläder – kimono, 
subkulturer och high fashion 
JKA950 Klassisk japanska I 
JKA952 Klassisk japanska II 
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9.  Utbildningsärenden forts. 
 
- Förslag till inrättande av nya kurser    
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- Fastställande av Studierektors ansvar, 
arbetsuppgifter och ersättning 
 
Bilaga till protokoll  
 
 
 
 
 
- Förslag att utse ny utbyteskoordinator 
 
 
 
 
-Förslag angående studenternas 
examensarbeten i DIVA 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att till 
fakultetsstyrelsen föreslå inrättandet av 
följande kurser:  
 
ABISA1 Arabiska med inriktning mot 
islamologi I 
ABISA2 Arabiska med inriktning mot 
islamologi, magisterkurs 
ABISA3 Arabiska med inriktning mot 
islamologi III 
ABISA4 Arabiska med inriktning mot 
islamologi, masterkurs 
 
Kursplanen för OS0003 Scenkonst och 
populärkultur i Asien tas upp igen när 
ämneskategori är fastställd.   
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
Studierektors ansvar och ersättning enligt 
förslag med tillägg och justering enligt 
nedan: 
- Studierektor för utbildning på grund och 
avancerad nivå vid institutionen för 
orientaliska språk. 
- sista meningen i förslaget stryks. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar bordlägga 
ärendet och Prefekten har fram nytt 
underlag för hanteringen av information 
och samordning. 
 
 
Viveca Hellström är DIVA ansvarig. 

   
10.   Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor 
 

Revidering av institutionens 
Jämställdhetsplan efterfrågas. Annika 
Lundström följer upp. 
 

11.   Övriga frågor 
  

Inga 
 

12.   Nästa möte onsdag 27 oktober kl. 13.00 
tisdag 7 december kl. 10.00 
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Vid protokollet 
 
 

  

   
Annika Lundström 
Annika Lundström 

  
  
 

    
Justeras:  
  

Peter af Trampe Janna Carlesson 
  
Peter af Trampe, ordförande Janna Carlesson 
    
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 


