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Protokoll nr 2, 2020 
2020-03-18 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(1) Professor Astri Muren, vicerektor (ordf. p. 1-5, 8-23), dekanus, Samhällsvetenskaplig  
     fakultet  
(  ) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (vice ordf.), dekanus, Humanistisk fakultet 
(1) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten 
(2) Professor Hans Hayden, prodekanus (ordf. p 6), Humanistiska fakulteten 
(1) Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten 
(2) Professor Mikael Holmqvist, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten  
(2) Professor Ken Benson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(2) Professor Barbro Blehr, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(2) Professor Annika Ullman, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(1) Professor Yvonne Svanström, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(2) Sara Emnegard, studiebevakare, Samhällsvet. fakultet, Stockholms universitets studentkår 
(2) Jessika Rogeland, studiebevakare, Humanistisk fakultet, Stockholms universitets studentkår 
(  ) Philip Gustafsson, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår. 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Louisa Kellman, ansvarig för studentinflytande, Stockholms universitets studentkår 
(  ) Emma Johansson, studiebevakare, Juridisk fakultet, Stockholms universitets studentkår 

Deltagande fackliga representanter: 
(1) Studierektor Camilla Gamrell, ST 
(  ) Universitetslektor Christophe Premat, ST (suppleant) 
(2) Universitetslektor Ingrid Lander, SACO-rådet 
(  ) Universitetslektor Magnus Gustavsson, SACO-rådet (suppleant) 

(1) närvarande 
(2) deltagande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande: stf. tf. områdeskanslichef/fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling,  
kommunikationsansvarig Oskar Hansson, samordnare Susanna Lindberg, utbildningsledare Johanna 
Lindholm (via e-länk), utbildningsledare Ulrika Nilsson (via e-länk), tf. områdeskanslichef/fakultets-
kanslichef Felicia Markus, utbildningsledare Anna Nyberg, handläggare Sandra Persson (via e-länk). 

Föredragande: Hans Hayden p. 8-9, Johanna Lindholm p. 7, 10-14, 19, Astri Muren p. 19-20,  
Ulrika Nilsson p. 8-9, Anna Nyberg p. 15-18, Sandra Persson p. 6, Yvonne Svanström p. 10-18. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Yvonne Svanström utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Punkt 5 enligt kallelsen, Stockholms  
universitetsbibliotek – viktiga frågor för 
Humanvetenskapliga området, lyfts bort  
(med efterföljande punktförskjutning) och tas 
upp vid ett senare sammanträde. Punkt 19 enligt 
kallelsen byter plats med punkt 20.  

Dagordningen fastställs därefter. 

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2020-02-05. 

Läggs till handlingarna. 

4. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna. 

5. Informationspunkter:  

a) Information från vicerektorerna Information. 

b) Information från områdeskansliet Information. 

c) Information från Beredningen för  
rekrytering och befordran 

Ingen information. 

d) Information från Forskningsberedningen Ingen information. 

e) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Ingen information. 

f) Information från Beredningen för  
utbildning på grund- och avancerad nivå 

Ingen information. 

g) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Ingen information. 

h) Information från VFU-kollegiet Information. 

i) Information från studerande-
representanterna 

Information. 

j) Information från Samverkansberedningen Information. 

Beslutspunkter  

6. Utvärdering av verksamheten vid Centre for 
Health Equity Studies (CHESS) och förslag till 
rektor om fortsatt verksamhet (dnr SU FV-1.1.5-
2799-19). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor fort-
satt verksamhet vid CHESS, enligt bilaga 14. 

7. Mall för extern granskning av utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att fastställa mallen 
för extern granskning för grundnivå och  
avancerad nivå med tillhörande bedömnings-
formulär, enligt bilaga 15a och 15b. 

8. Uppföljning av utbildningsgranskning och  
beslut om åtgärder: forskarutbildningsämnet  
informationssamhället. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 16. 
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9. Uppföljning av utbildningsgranskning och  
beslut om åtgärder: forskarutbildningsämnet  
rättsvetenskap. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 17. 

10. Åtgärder med anledning av BUGA:s  
överväganden inom kvalitetsgranskningen. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 18. 
 

11. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i finska  
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 19. 
 

12. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i klassiska språk 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 20. 
 
 

13. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i latin-
amerikastudier (grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 21. 
 
 

14. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i nederländska 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 22. 
 
 

15. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: psykologprogrammet  
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 23. 
 

16. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: psykoterapeutprogrammet 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 24. 
 

17. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i teatervetenskap 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 25. 

18. Uppföljning av utbildningsgranskning och 
beslut om åtgärder: utbildning i språkdidaktik 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 26. 

19. Anhållan från Institutionen för de  
humanistiska och samhällsvetenskapliga  
ämnenas didaktik om omklassificering av  
kurser (dnr SU FV-3.1.1-1383-20). 

Områdesnämnden beslutar att uppdra åt  
vicerektor att göra mindre justeringar i bilaga 
27 och sedan föreslå rektor att besluta om  
omklassificering till 100 % Övrigt för kurserna 
Drama med didaktisk inriktning, 30 hp 
(HVDK01) och Att leda drama/teater med 
barn, 15 hp (HVDK03), inklusive de delkurser 
som ingår i båda kurserna och som även kan ges 
i form av fristående 7,5 hp-kurser. 
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Diskussionspunkter  

20. Uppföljning av mål och åtgärder i Human-
vetenskapliga områdets strategier 2019-2020. 

Information  och diskussion. 

21. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

22. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Susanna Lindberg Yvonne Svanström 
  

Justeras p. 1-5, 7-22: Justeras p. 6: 

  

Astri Muren  Hans Hayden 
 
 


