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SLUTGILTIGT 

 
Protokoll nr 5, 2021 
Fört vid sammanträde 
2021-09-15 
 

 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
Ordinarie ledamöter:  
(2) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor (ordf. p. 1-5, 7-8, 13-18), dekanus, Humanistisk  
fakultet 
(1) Professor Yvonne Svanström, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 6, 9-12), dekanus, Samhällsveten-
skaplig fakultet  
(1) Professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten 
(2) Professor Hans Hayden, prodekanus, Humanistiska fakulteten 
(1) Professor Torben Spaak, prodekanus, Juridiska fakulteten 
(1) Professor Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(1) Professor Stefan Helgesson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(2) Professor Barbro Blehr, vicedekanus, Humanistiska fakulteten  
(1) Docent Lena Hübner, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(1) Professor Magnus Nermo, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(2) Hermela Embaye, studentrepresentant 
(  ) Vakant (studentrepresentant) 
(2) Amanda Almstedt Valldor, doktorandrepresentant. 

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

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

(1) närvarande i mötesrummet 
(2) närvarande via e-länk 
(  ) frånvarande 

Övriga närvarande: utbildningsledare Kristina Nilsson Björkenstam (2), stf. områdeskanslichef/ 
fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling (1), handläggare Johanna Gullberg (2), fakultetskansli-
chef Karin Hansson (2), kommunikationsansvarig Oskar Hansson (1), utbildningsledare Johanna 
Lindholm (2), samordnare Susanna Lindberg (1), områdes-/fakultetskanslichef Felicia Markus (1), 
utbildningsledare Ulrika Nilsson (2), handläggare Sandra Persson (2). 

Föredragande: Kristina Nilsson Björkenstam p. 13, Catharina Sitte Durling p. 5j, Johanna Gullberg 
p. 14, Johanna Lindholm p. 9-11, Ulrika Nilsson p. 12, Elisabeth Wåghäll Nivre p. 6, 15-16, Sandra 
Persson p. 7-8, Yvonne Svanström p. 6. 

Protokollförare: Susanna Lindberg. 

  

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Professor Stefan Helgesson utses. 
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2. Fastställande av dagordning. Jonas Häckner och Camilla Gamrell anmäler 
varsin övrig fråga. Dagordningen fastställs  
därefter. 

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll  
2021-06-09. 

Läggs till handlingarna. 

4. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna. 

5. Informationspunkter:  

a) Information från vicerektorerna Ingen information. 

b) Information från områdeskansliet Information. 

c) Information om områdets ekonomi Ingen information. 

d) Information från Forskningsberedningen Information. 

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

Information. 

f) Information från Beredningen för  
utbildning på forskarnivå 

Information. 

g) Information från Beredningen för  
lärarutbildning 

Information. 

h) Information från VFU-kollegiet Information. 

i) Information från studerande-
representanterna. 

Ingen information. 

j) Information om statistik ur ett jämställd-
hetsperspektiv över sökande av lärar-
tjänster vid Humanvetenskapliga  
områdets fakulteter. 

Information. 

Beslutspunkter  

6. Inrättande av Institutionen för ämnesdidaktik 
genom samgående mellan Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (HSD), Institutionen för språkdidaktik 
(ISD) och Institutionen för matematikämnets och 
de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND) 
(dnr SU FV-2339-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå Universitets-
styrelsen att HSD, ISD och MND samgår och 
tillsammans bildar Institutionen för ämnes-
didaktik vid Humanistiska fakulteten 2022-01-
01, enligt förslag i bilaga 57.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

7. Utvärdering av Institutet för social civilrätt vid 
Juridiska fakulteten (dnr SU FV-0296-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
verksamheten vid Institutet för social civilrätt 
ska fortsätta. 
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8. Anhållan från Institutionen för folkhälsoveten-
skap om klassificering av utbildning på grundnivå 
i huvudområde folkhälsovetenskap (dnr SU FV-
2883-21). 

Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att 
besluta om klassificering enligt principen 65 % 
samhällsvetenskapligt utbildningsområde och 
35 % medicinskt utbildningsområde, enligt 
bilaga 59. 

9. Anhållan från Filosofiska institutionen om  
inrättande av forskarutbildningsämnet Praktisk 
filosofi (SU FV-2880-21). 

Områdesnämnden beslutar att inrätta forskar-
utbildningsämnet Praktisk filosofi i enlighet 
med bilaga 60. 

10. Anhållan från Filosofiska institutionen om  
inrättande av forskarutbildningsämnet Teoretisk 
filosofi (SU FV-3088-21). 

Områdesnämnden beslutar att inrätta forskar-
utbildningsämnet Teoretisk filosofi i enlighet 
med bilaga 61. 

11. Anhållan från Filosofiska institutionen om 
avveckling av forskarutbildningsämne (dnr SU 
FV-2879-21). 

Områdesnämnden beslutar att avveckla forskar-
utbildningsämnet Filosofi, med inriktningarna 
praktisk respektive teoretisk filosofi, i enlighet 
med bilaga 62. 

12. Anhållan från Romanska och klassiska  
institutionen om avveckling av forskar-
utbildningsämne (dnr SU FV-1985-21). 

Områdesnämnden beslutar att avveckla forskar-
utbildningsämnet Romanska språk i enlighet 
med bilaga 63. 

13. Anhållan från Företagsekonomiska  
institutionen om separat antagning av avgifts-
skyldiga sökande till institutionens master-
program. 

Områdesnämnden beslutar att separat antagning 
av avgiftsskyldiga sökande från och med hösten 
2022 ska användas för de sex masterprogram 
som ges vid Företagsekonomiska institutionen:  

- Masterprogram i bank och finans/  
finansiell ekonomi  

- Masterprogram i management,  
organisation och samhälle  

- Masterprogram i marknadsföring 
- Masterprogram i marknads-

kommunikation 
- Masterprogram i redovisning och  

ekonomistyrning  
- Masterprogram i verksamhets-

utveckling och styrning. 
Företagsekonomiska institutionen ska utvärdera 
antagningsförfarandet och rapportera resultatet 
av utvärderingen till områdesnämnden senast 
2024-09-15. 



  4 (4) 

14. Beredningen för lärarutbildning:  
återrapportering av uppdraget att utreda förutsätt-
ningar för kompletterande stödåtgärder utanför 
lärarutbildningens ram (dnr SU FV-1491-21). 

Områdesnämnden beslutar att ge Beredningen 
för lärarutbildning i fortsatt uppdrag att, efter 
konsekvensanalys och inventering av resurs-
behov, senast 2021-12-01 återkomma med  
förslag till hur föreslagna kompletterande 
stödåtgärder i bilaga 65 kan konkretiseras och 
genomföras, med syfte att fler studenter tar sig 
igenom lärarutbildningarna vid Stockholms 
universitet inom nominell studietid. 

15. Uppdrag med anledning av Humanvetenskap-
liga områdets åtgärdsplan 2021-2022 (dnr SU FV-
1691-21). 

Områdesnämnden beslutar att delegera till vice-
rektor att besluta om fördelning av uppdrag med 
anledning av Humanvetenskapliga områdets 
åtgärdsplan 2021-2022. 

Diskussionspunkt  

16. Eventuell ändring av områdesnämndens  
internat 1–2 februari 2022. 

Information och diskussion. 

17. Övriga frågor. Jonas Häckner tog upp frågan om det vice-
rektorsbeslut om digitala disputationer som 
fattats med anledning av coronapandemin. 

Camilla Gamrell tog upp frågan om nya regler 
för uppehållstillstånd och de konsekvenser det 
kan få för Stockholms universitet. 

18. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
  

Vid protokollet: Justeras: 
  
Susanna Lindberg Stefan Helgesson 
  

Justeras p. 1-5, 7-8, 13-18: Justeras p. 6, 9-12: 
  
Elisabeth Wåghäll Nivre Yvonne Svanström 
 


