
  Protokoll nr 8/2010 fört vid 
institutionsstyrelsen för 
orientaliska språks 
sammanträde 2010-10-27 

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

Aggeklint, studentrepr.- GU Janna Carlesson,  
FD Fredrik Fällman, professor Eva-Carin Gerö, professor 
Gunilla Lindberg-Wada, , adm.chef Bd Annika Lundström, 
Studentrepr.-GU Alexander Mastoridis. 

 
Frånvarande ledamöter:  Professor Birgit Schlyter  
 
Närvarande suppleanter: Docent Marja Kaikkonen, studentrepr.-FO Mitsuyo 

Kuwano Lidén, BD Mats Lindberg. 
 
Protokollförare:  Byrådirektör Annika Lundström. 

 
 

 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Eva Aggeklint utses.  
  
2.   Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med 

tilläggande under p.9 Tillgodoräknande i 
japanska samt Inrättande av kurs 
Kinesiska I.   

  
3.   Föregående protokoll nr 5 
 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4.   Meddelanden - Institutionen har haft besök av 
Högskoleverkets rättsektion för kontroll 
av huruvida institutionen följer HSV 
förordningar. 
- Prefekten slutar december 2010/januari 
2011. 
- Anslag från Riksbankens Jubileumsfond 
på 2 miljoner kr för digitalisering av 
Gunnar Jarrings och Sven Hedins 
samlingar. 
- Administrativ förändring på fakulteten – 
samkörning av administration i form av 
administrativa kontor. 
- Större huvudområden i språk diskuteras 
inom fakulteten. 
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5.    Doktorandrådet Planering av forskardagen 12 februari 

2011 kl. 10-17 på Östasiatiska museet 
fortsätter. 9 föreläsare klara. Beijing-salen 
bokad på museet. 
Ny ordförande för doktorandrådet från 
februari 2011 blir Carl-Jiro Lock, vice 
ordförande Eva Aggeklint, från juni 2011 
Mitsuyo Kuwano Lidén. Li Silfverberg 
kvarstår som doktorandrepresentant i 
strategigruppen. Jan Romgard tillfrågad 
angående representant i fakultetsrådet och 
Eva Aggeklint blir representant i centrala 
doktorandrådet. 
 

6.   Studentrådet 
 

Enkäterna utdelade och inkomna. 
Sammanställning inom ca 14 dagar. 
 

7.   Ekonomi Kvartalsrapporten redovisades. Följer 
budget. Uppnått 86% gentemot uppdraget  
när det gäller HÅS/HÅP. 
 

8.   Forsknings- och utbildningsärenden 
 
- Begäran till humanistiska 
fakultetsnämnden att få utlysa en 
professur i Koreas språk och kultur 
 
 
- Förslag till sakkunniga inför 
tillsättningen av anställning som 
universitetslektor i japanska 
(ref.nr 612-0929-10) 
 
- Fastställande av individuella 
studieplaner 
 
- Besluta om delegering till prefekten att 
fastställa förslag till sakkunniga vid 
tillsättning av läraranställningar och 
docenturer 
 
 
 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att till 
humanistiska fakultetsnämnden skicka in 
begäran att få utlysa en professur i Koreas 
språk och kultur. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar i enlighet 
med förslaget en japanolog och en 
litteraturvetare. Prefekten fastställer när 
namnförslag inlämnats. 
 
Fastställs för Leif Asplund. 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar delegera till 
prefekten att fastställa förslag till 
sakkunniga vid tillsättning av 
läraranställningar och ansökningar 
docenturer efter hörande av 
ämnesansvarig. 
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 9.   Utbildningsärenden 
 
- Förslag till inrättande av ny kurs 

Facköversättning mellan asiatiska språk 
och svenska. 

 
 
- Förslag till inrättande av Turkiska – 

kandidatkurs CA6030  
 
 
- Fastställande av examinatorer 
 
 
 
 
 
 
- Förslag till Mall för kursbeskrivning 
 
 
- Begäran om tillgodoräknande för 

Jasmine Öjbro 
 
 
 
 
 
- Förslag till inrättande av kurs  
 Kinesiska I pga ändrade behörighetskrav 

 
 
Institutionsstyrelsen beslutar bordlägga 
ärendet för att inkomma i vanlig ordning. 
Prefekten beslutar om inrättande på 
programmet där det är bråttom. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att till 
fakultetsnämnden föreslå inrättandet av 
Turkiska – kandidatkurs CA6030. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
examinatorer för HT2010 för: 
Japanska   
Kinesiska   
Koreanska   
Syd- & Centralasienstudier 
 
Underlag för diskussion. Synpunkter  
lämnas till Ulla Frisk. 
 
Utlåtande inkommit. Institutionsstyrelsen  
beslutar avslå begäran om tillgodo-
räknande och beslutar delegera till 
studierektorn Staffan Lindström att 
besvara begäran med motivering till 
avslaget och besvärshänvisning. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar att till 
fakultetsnämnden föreslå inrättande av 
Kinesiska I. 
 

10.   Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor Jämställdhetsplan för 2010 – 2012 gjord. 
 

11.    Övriga frågor Inga 
 

12.   Nästa möte 
 

Tisdag 7 december kl. 10.00 
 

Vid protokollet    
 
  

  
 

Annika Lundström   
 
Justeras:  
  
 Peter af  Trampe 
 
Peter af Trampe  (ordförande)  

  
  
 

Eva Aggeklint 
 
Eva Aggeklint 
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