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Introduktion 

Verksamhetsplanen ska fungera som styrdokument för institutionens arbete inom alla områden 

såsom utbildning på alla nivåer, forskning, ekonomi, arbetsmiljö, fysisk miljö (lokaler, 

utrustning), personal samt ledning. 

Denna verksamhetsplan och de åtgärder som förs fram i densamma är beroende av hur den 

pågående pandemin utvecklas. Ändringar kan bli nödvändiga. 

 

 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Vårt mål är att erbjuda hållbara och attraktiva utbildningar som är fast förankrade inom 

humaniora, med ett fokus på att ge studenterna gedigna färdigheter och djupa kunskaper i språk 

och kultur inom institutionens fyra sektioner. Målsättningen är också att se över vårt kursutbud 

i syfte att effektivisera strukturen på kurser och program, samt att ytterligare utöka samarbetet 

över ämnesgränserna. 

Institutionen ska fortsätta arbetet med att utveckla kriterier och procedurer för examensarbeten 

på grundnivå och avancerad nivå och genom detta  uppvisa en större jämförbar samstämmighet 

över institutionens ämnen. Detta arbete inleddes 2019 som en del av det CeUL-sponsrade 

pedagogiska ambassadörsprojekt som universitetslektor Gunnar Linder genomförde. Det 

pedagogiskt projekt med SI-ledare (Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning) som 

finansierades av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2019 och 2020 (omgång 

4 och 5) ska institutionaliseras. I första hand för termin 1 i samtliga språkämnen, i 

förekommande fall även på termin 2, samt på kandidatkurserna. 

Vidare ska institutionen arbeta aktivt med de avtal som tecknats med internationella lärosäten, 

för att säkra studenternas möjligheter att studera utomlands. Vidare ska studenternas 

möjligheter till praktik som en del av utbildningen utvecklas. 

De bemanningsprinciper som beslutades av Institutionsstyrelsen 2020-12-22 ska gälla tills 

vidare, och utvärderas i slutet av 2021. Hänsyn bör också tas till den alltmer utbredda 

användningen av självrättande examinationer, och tiden för ”rättning” bör revideras för denna 

form av examination. Studierektorerna har på delegation att i samråd med lärarna utarbeta 

bemanningsplaner. 



 

Under 2020 genomgick institutionen en utbildningsgranskning av utbildningen på grundnivå 

och avancerad nivå (UGA) inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer. Kommande 

år fortsätter utbildningsgranskningen av såväl UGA som utbildningen på forskarnivå. Avsikten 

är att inför kommande utbildningsgranskningar kommunicera och implementera de 

rekommendationer som framkom i den granskningen. En lärdom som vi kan dra av den 

genomförda granskningen är vikten av att tydliggöra examensmålen för examen på grundnivå 

och avancerad nivå i de lärandemål och betygskriterier som ingår i kurserna för kandidat- 

respektive masterexamen för samtliga ämnen, samt även för andra kurser som ingår i 

utbildningen. 

För att intressera nya studenter, i synnerhet en bredare allmänhet som jobbar eller studerar andra 

ämnen, ska institutionen fortsätta det framgångsrika konceptet med sommar- och kvällskurser. 

Vidare ska vi på längre sikt även se över möjligheterna att utveckla olika former för 

hybridundervisning, där såväl fysiskt som digitalt närvarande studenter ska ha gemensam 

undervisning och examination. 

För att intressera fler nya universitetsstudenter – i första hand gymnasister – för de ämnen som 

institutionen omfattar ska arbetet med att informera och stå i kontakt med gymnasieskolor, i 

första hand i Stockholmsområdet, fortsätta. Om och när hybridundervisning införs bör 

gymnasieskolor utanför Stockholmsområdet innefattas i denna informationskampanj. 

Institutionen arbetar för ett fördjupat studentinflytande, bland annat genom att utveckla arbetet 

i IS, budgetberedning, utbildningsutskott och RALV. 

 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Forskning är en av våra två kärnverksamheter och vår målsättning är att stärka institutionens 

forskningsaktiviteter, samt att synliggöra dem såväl inom SU som för en intresserad allmänhet 

(tredje uppgiften). Detta innebär att stimulera forskare att gå med i forskningsprojekt och att 

avsätta forskningstiden åt publicering – i synnerhet strategisk publicering – men också åt att 

söka extern finansiering. Detta innefattar även att forskarna ska förkovra sig i vilka möjligheter 

som står till buds för forskningsansökningar. 

Institutionen fortsätter arbeta för att skapa platser för utbyte av erfarenheter. Detta innefattar de 

högre seminarierna, som ska syfta till att ge möjlighet till såväl presentation av pågående 

forskning som till kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte kring anslagsansökningar. Vidare 

är den nyligen inrättade arbetsgruppen för forskning och publikationer och de informella möten 

som sker vid de månatliga ”research fika” viktiga instrument i detta arbete. Det är av stor vikt 

att institutionen fortsätter skapa möjlighet till dialog om forskningsämnen, kollegialt 

erfarenhetsutbyte och stöd i utarbetandet av forskningsplaner. Institutionen ska också arbeta för 

att kunna ge forskare ytterligare utrymme att inom ramarna för deras anställning söka externa 

forskningsanslag och vid behov färdigställa pågående forskning för publicering. 

Inom ramarna för forskarutbildningen ska fokus ligga på att stödja de anställda doktoranderna 

så att de ges möjlighet att slutföra sina avhandlingsprojekt. På grund av den rådande 

ekonomiska situationen kommer det inte att vara möjligt att utlysa nya doktorandtjänster under 

2021. Målsättningen är istället att kunna utlysa nya tjänster när de doktorander som förväntas 

bli klara under 2021 har disputerat. Att anställa nya doktorander är självfallet en viktig del i det 

akademiska arbetet och det bidrar på ett substantiellt sätt till institutionens utveckling. 



 

Institutionens ledning ska, genom det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor och i 

samarbete med Doktorandrådet och studierektor för forskarutbildningen, arbeta för att 

säkerställa en god arbetsmiljö för institutionens doktorander, exempelvis med avseende på 

handledning och en kontinuerlig uppföljning av de individuella studieplanerna. Detta är av 

särskild vikt under den radande pandemin. Justeringar av de aktuella individuella 

studieplanerna är av största vikt, och alla förändringar måste dokumenteras. Institutionen ska 

också undersöka möjligheterna att förflytta ”doktorandavdelningen” till bättre lokaler, från 

källaren till de rum som i dagsläget och fram till slutet av 2021 disponeras av SUITS. 

 

 

Ekonomi 

Institutionen har en svag ekonomi och ett växande ackumulerat underskott. Under de 

kommande åren ska institutionen vidta åtgärder för att närma oss målet med en budget i balans. 

Förutom de åtgärder som nämnts ovan under UGA och FUF innebär detta även att vi ser över 

användningen av lokaler samt bidrag till resor. 

SU har upphandlat ett nytt centralt ekonomisystem. Konverteringen sker under 2021 inför 

driftsättning av funktioner för ekonomi och E-handel i början av 2022. Under året kommer 

institutionen rensa befintligt system och planera för hur institutionen strategiskt vill följa upp 

verksamheten i framtiden. Budget och prognosfunktioner kommer driftsättas under hösten 2022. 

 

 

Administrativ utveckling 

Målsättningen är att effektivisera och det administrativa arbetet genom olika åtaganden och 

åtgärder. Bland dessa kan nämnas arbetet med att ta fram ett digitalt närarkiv för att underlätta 

tillgängliggörandet av institutionens handlingar. Vidare ska institutionen se över användningen 

av lokalerna, för att kunna säga upp lokaler som inte behövs och för att kunna nyttja rummen 

på ett effektivare sätt där så är möjligt. Dessutom är avsikten att effektivisera de administrativa 

rutinerna genom ett flertal åtgärder: en omfördelning av arbetsuppgifter, utökat nyttjande av 

den centrala tentamenstjänsten, samt ett utökat bruk av digital examination på kurser där detta 

är pedagogiskt försvarbart. 

 

 

Arbetsmiljö 

En bra arbetsmiljö är avgörande för att kunna utföra ett fullgott arbete. Den lokala RALV-

kommittén möts regelbundet för att diskutera situationen vid institutionen. Pandemin utgör 

självfallet en särskild utmaning för alla medarbetare och regelbundna möten hålls för att 

uppdatera riskbedömningen. Institutionen fortsätter lägga vikt vid att visa respekt gentemot 

kollegor, studenter och den omgivande allmänheten. 

Vår målsättning är att skapa en miljövänlig institution i alla våra dagliga aktiviteter, och 

inkludera miljöaspekter i såväl språk- som realiakurser där så är möjligt. 

  



 

Internationalisering 

Institutionen har inom all sin verksamhet internationella samarbeten och kontaktnät. När det 

gäller utbildning kommer vi att fortsätta med att ge kurser och program på engelska för att 

kunna rekrytera ännu fler utländska studenter. Personalrekrytering har i de flesta fallen lett till 

att vi anställt utländska lärare. Ansträngningarna måste fortsätta genom internationella 

forskningsnätverk och utbildningssamarbeten, men institutionen är rik på erfarenhet när det 

gäller internationalisering. 

 

 

SUITS 

Rektor har fattat ett inriktningsbeslut om att SUITS från och med 2022 organisatoriskt ska 

placeras under Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 

Områdesnämnden vid SU förbereder omstruktureringen, och institutionen kommer att göra vårt 

bästa för att vara behjälpliga i denna process. 

Detta medför även att institutionen under 2021 måste bestämma ett nytt institutionsnamn från 

och med 1 januari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


