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SLUTGILTIGT 
 

 
Protokoll nr 3, 2021 
Fört vid sammanträde 
2021-04-28 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (ordf. p. 1-9, 15-20), dekanus, Humanistisk  
fakultet 
(x) Professor Yvonne Svanström, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 10-14), dekanus, Samhällsveten-
skaplig 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 Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (p. 1-17) 
(x) Professor Stefan Helgesson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(x) Professor Barbro Blehr, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(x) Docent Lena Hübner, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(x) Professor Magnus Nermo, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(  ) Hermela Embave, studentrepresentant 
(x) Fabian Hasselblad, studentrepresentant (p. 5f-20) 
(x) Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant. 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Rebecka Zethraeus (studentrepresentant) 
(  ) Vakant (Stockholms universitets studentkår) 

Deltagande fackliga representanter: 
(  ) Studierektor Camilla Gamrell, ST 
(x) Utbildningsadministratör Anna Nilsson, ST (suppleant) (p. 1-17) 
(  ) Universitetslektor Ingrid Lander, SACO-rådet 
(  ) Universitetslektor Magnus Gustavsson, SACO-rådet (suppleant) 

(x) närvarande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande (via e-länk): utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam, utbildningsledare 
Peter Bretschneider, stf. områdeskanslichef/fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling, studie-
administratör Maria Lowe Fri, controller Maria Gärdelöv, fakultetskanslichef Karin Hansson,  
kommunikationsansvarig Oskar Hansson, studierektor Hanna Kritz, samordnare Susanna Lindberg, 
områdes-/fakultetskanslichef Felicia Markus, utbildn.ledare Anna Nyberg, docent Annika Olsson, 
handläggare Sandra Persson, handläggare Hans Rosenberg, handläggare Alexandra Valdringer. 

Föredragande: Kristina Nilsson Björkenstam p. 9, Peter Bretschneider p. 15, Elisabeth Wåghäll 
Nivre p. 16, 18, Anna Nyberg p. 8, Sandra Persson p. 10-14, Hans Rosenberg p. 6, Jessika van der 
Sluijs p. 17, Yvonne Svanström p. 16, 18, Alexandra Valdringer p. 7. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Stefan Helgesson utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2021-03-10. 

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 Information. 

d) Information från Forskningsberedningen Ingen information. 

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

Ingen information. 

f) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Information. 

g) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Information. 

h) Information från VFU-kollegiet Ingen information. 

i) Information från studerande-
representanterna. 

Ingen information. 

j) Återrapportering av uppdrag inom rektors 
plan för jämställdhetsintegrering vid 
Stockholms universitet, JiSU. 

Information och diskussion. 

Beslutspunkter  

6. Dispens för utlysning av en deltidsanställning 
som adjunkt för professionsbaserat arbete inom 
Psykoterapeutprogrammet och Psykolog-
programmet vid Psykologiska institutionen  
(dnr SU FV-0984-21). 

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.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

7. Anhållan från Institutionen för pedagogik och 
didaktik om inrättande och fastställande av  
utbildningsplan för lärarutbildning: LSY2Y. 

Områdesnämnden beslutar att inrätta och  
fastställa utbildningsplanen enligt bilaga 26. 

8. Åtgärdsredovisning av forskarutbildningsämnet 
informationssamhället. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisningen för forskarutbildnings-
ämnet informationssamhället. 
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9. Åtgärdsredovisning för psykologprogrammet 
(grundnivå och avancerad nivå). 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisning för psykologprogrammet 
(grundnivå och avancerad nivå). 

10. Åtgärdsredovisning för huvudområde finska 
på grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisning för huvudområde finska på 
grundnivå och avancerad nivå. 

11. Åtgärdsredovisning för huvudområde  
nederländska på grundnivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisning för huvudområde  
nederländska på grundnivå. 

12. Åtgärdsredovisning för huvudområde  
språkdidaktik på grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisning för huvudområde språk-
didaktik på grundnivå och avancerad nivå. 

13. Åtgärdsredovisning för huvudområde teater-
vetenskap på grundnivå och avancerad nivå. 

Områdesnämnden beslutar att godkänna  
åtgärdsredovisning för huvudområde teater-
vetenskap på grundnivå och avancerad nivå. 

14. Omklassificering av kurser inom huvud-
område arkeologi vid Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur (dnr SU FV-1247-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
besluta om omklassificering enligt bilaga 33. 

15. Slutrapportering av uppdraget att stärka den 
internationella studentmobiliteten vid Human-
vetenskapliga området (bilaga) (dnr SU FV-6.1.1-
3097-19): 

a) tillgodoräknande av utländsk utbildning 
(utresande) 

b) förkunskapskrav för tillträde till kurs  
(inresande). 

Områdesnämnden beslutar enligt förslag i  
bilaga 34. 

16. Humanvetenskapliga områdets mål och  
åtgärder 2021-2022 (dnr SU FV-1691-21). 

Områdesnämnden beslutar att fastställa 
Humanvetenskapliga områdets mål och åtgärder 
enligt bilaga 35.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

17. Tilldelning av medel för strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning  
(dnr SU FV-0584-21). 

Områdesnämnden beslutar att tilldela medel 
enligt förslag i bilaga 36. 

Diskussionspunkter  

18. Ny organisatorisk placering av Institutet för 
Turkietstudier (SUITS). 

Information och diskussion. 

19. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
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20. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet: Justeras: 
  
Susanna Lindberg Stefan Helgesson 
  

Justeras p. 1-9, 15-20: Justeras p. 10-14: 
  
Elisabeth Wåghäll Nivre Yvonne Svanström 
 


