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Protokoll nr 8, 2020 
2020-12-09 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Professor Astri Muren, vicerektor (ordf. p. 1-5, 7-10, 13-28), dekanus, Samhällsvetenskaplig 
fakultet  
(x) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 6, 11-12), dekanus,  
Humanistisk fakultet 
(x) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten 
(x) Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten 
(x) Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten 
(x) Professor Mikael Holmqvist, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Professor Ken Benson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten (p. 1-9, 11-28) 
(x) Professor Barbro Blehr, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(x) Professor Annika Ullman, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (p. 1-9, 11-28) 
(x) Professor Yvonne Svanström, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Sofia Holmdahl, studentrepresentant, ordförande Stockholms universitets studentkår 
(x) Elis Wibacke, studentrepresentant, vice ordf. Stockholms universitets studentkår 
(x) Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant. 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 

Deltagande fackliga representanter: 
(  ) Studierektor Camilla Gamrell, ST 
(x) Utbildningsadministratör Christina Edelbring, ST (suppleant) 
(  ) Universitetslektor Ingrid Lander, SACO-rådet 
(  ) Universitetslektor Magnus Gustavsson, SACO-rådet (suppleant) 

(x) närvarande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande (samtliga via e-länk): utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam,  
utbildningsledare Peter Bretschneider, utbildningsledare Anna Carlstedt, stf. områdeskansli-
chef/fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling, utbildningsledare Johanna Gullberg, controller 
Maria Gärdelöv, fakultetskanslichef Karin Hansson, samordnare Susanna Lindberg, handläggare 
Johan Magnéli, områdeskanslichef/fakultetskanslichef Felicia Markus, utbildningsledare Anna  
Nyberg, handläggare Sandra Persson, handläggare Alexandra Valdringer. 

Föredragande: Peter Bretschneider p. 13, 16, Anna Carlstedt p. 10, Catharina Sitte Durling p. 7, 
Maria Gärdelöv p. 7, Johanna Lindholm p. 21-25, Johan Magnéli p. 11, Astri Muren p. 6, 10, 16, 26, 
Elisabeth Wåghäll Nivre p. 8-9, 26, Anna Nyberg p. 16-20, Sandra Persson p. 12, 14-15. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Jessika van der Sluijs utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2020-11-11. 

Läggs till handlingarna. 

4. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna. 

5. Informationspunkter:  

a) Information från vicerektorerna Information. 

b) Information från områdeskansliet Ingen information. 

c) Information om områdets ekonomi Ingen information. 

d) Information från Beredningen för  
rekrytering och befordran 

Ingen information. 

e) Information från Forskningsberedningen Information. 

f) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Information. 

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

Ingen information. 

h) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Ingen information. 

i) Information från VFU-kollegiet Information. 

j) Information från studerande-
representanterna 

Information. 

k) Information från Samverkansberedningen Information. 

Beslutspunkter  

6. Tilldelning av medel för samverkansinitiativ 
med det omgivande samhället  
(dnr SU FV-2.1.1-1629-20). 

Områdesnämnden beslutar att inte tilldela  
ytterligare medel, enligt förslag i bilaga 61.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

7. Budget för Områdesnämnden för humanveten-
skap 2021 (dnr SU FV-2.1.1-4434-20). 

Områdesnämnden beslutar att fastställa  
budgeten enligt bilaga 62.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

8. Inrättande av Arbetsutskottet 2021-2023  
(dnr SU FV-1.2.2-4357-20). 

Områdesnämnden beslutar att inrätta  
Arbetsutskottet enligt bilaga 63. 

9. Förlängd mandatperiod för områdesnämndens 
beredningar t.o.m. 3 februari 2021. 

Områdesnämnden beslutar att förlänga mandat-
perioden för nämndens beredningar enligt  
bilaga 64. 
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10. Förslag till remissvar gällande utredningen om 
lärarutbildningarnas organisation (SU FV-1.2.1-
1405-20). 

Områdesnämnden beslutar att delegera till  
vicerektor att fastställa det slutliga yttrandet för 
inlämning till rektor senast 2020-12-31. 

Det antecknas till protokollet att Ken Benson 
och Annika Ullman anmäler jäv och inte  
närvarar vid eller deltar i beslutet. 

11. Anhållan från Psykologiska institutionen om 
att få utlysa en deltidsanställning som adjunkt för 
professionsbaserat arbete inom Psykoterapeut-
programmet och Psykologprogrammet  
(SU FV-3797-20). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
bevilja dispens för utlysning av en deltids-
anställning som adjunkt för professionsbaserat 
arbete inom Psykoterapeutprogrammet och 
Psykologprogrammet vid Psykologiska  
institutionen. 

12. Utvärdering av centrumbildningen SPIDER 
vid Institutionen för data- och systemvetenskap 
(dnr SU FV-1.1.5-0578-20). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
verksamheten vid The Swedish Program for 
Information and Communication Technology in 
Developing Regions (SPIDER) ska fortsätta. 

13. Humanvetenskapliga områdets kvalitets-
rapport till rektor (SU FV-1.1.9-4340-20). 

Områdesnämnden beslutar att fastställa 
Humanvetenskapliga områdets kvalitetsrapport 
för läsåret 2019-2020 för inlämning till rektor, 
enligt bilaga 68. 

14. Uppföljning av åtgärdsredovisning:  
huvudområde genusvetenskap (grundnivå och 
avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 69. 

15. Återrapportering av Humanistiska fakultetens 
granskning av utbildning i språkdidaktik på  
kandidatnivå vid Institutionen för språkdidaktik 
(SU FV-1.1.9-4059-20).  

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 70. 
 
 
 

16. Beredningen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå: återrapportering av åtgärder med 
anledning av övergripande överväganden inom 
utbildningsgranskningen. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 71. 
 
 
 

17. Beslut om åtgärder avseende utbildning i 
statsvetenskap (grundnivå och avancerad nivå) 
samt uppföljning av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 72. 
 

18. Beslut om åtgärder avseende Specialpedagog-
programmet (avancerad nivå) samt uppföljning av 
rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 73. 
 
 

19. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
internationella relationer (grundnivå) samt  
uppföljning av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 74. 
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20. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
ekonomisk historia (grundnivå) samt uppföljning 
av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 75. 
 

21. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
mellanösterns språk och kulturer (grundnivå  
och avancerad nivå) samt uppföljning av  
rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 76. 
 
 

22. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
kulturgeografi (avancerad nivå) samt uppföljning 
av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 77. 
 

23. Beslut om åtgärder avseende utbildning i 
folkhälsovetenskap (grundnivå och avancerad 
nivå) samt uppföljning av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 78. 
 
 

24. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
curating (avancerad nivå) samt uppföljning av 
rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 79. 
 

25. Beslut om åtgärder avseende utbildning i  
arkeologi (grundnivå och avancerad nivå) samt 
uppföljning av rekommendationer. 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 80. 
 
 

Diskussionspunkter  

26. Humanvetenskapliga områdets åtgärdsplan  
2021-2022. 

Information och diskussion. 

27. Övriga frågor. Ordförande Astri Muren och ledamöterna Ken 
Benson, Mikael Holmqvist och Annika Ullman 
avtackas. 

28. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet:  

 
 

Susanna Lindberg Jessika van der Sluijs 
  

Justeras p. 1-5, 7-10, 13-28: Justeras p. 6, 11-12: 

 
 

Astri Muren  Elisabeth Wåghäll Nivre 
 


