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 Ärende Åtgärd 

 

23. Anhållan till rektor om sammansättning av 
institutionsstyrelse för Institutionen för 
ämnesdidaktik 
SU-130-0139-22 

Prefekten beslutar att anhålla hos rektor om 
att fastställa sammansättning av institu-
tionsstyrelse för Institutionen för ämnes-
didaktik. 
Bilaga 11 

24. UM3012, UM3014, UM304V, UM304U – 
Matematik och didaktik 4 - Att främja 
matematiskt tänkande, 7,5 hp 
Betygskriterier  
Föredragande: Pernilla Rosell 

Prefekten beslutar att fastställa 
betygskriterierna. 
Bilaga 12 

25. HVDK33 – Att leda drama/teater med barn och 
unga - ingår i Kulturskoleklivet, 15 hp 
Kursplan  
Föredragande: Pernilla Rosell 
 

Prefekten beslutar att anhålla hos 
Humanistiska fakultetsnämnden om 
inrättande av kursen och att fastställa dess 
kursplan. Beslutet om fastställande är 
villkorat av att Humanistiska 
fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
kursen. Datum för fastställande blir därmed 
samma som datum för inrättande. 
Bilaga 13 

26. Inrättande av lokalt råd för arbetsmiljö och lika 
villkor (RALV) 
SU-130-0140-22 
Föredragande: Christine Uhrlander 

Prefekten beslutar att inrätta lokalt RALV. 
Bilaga 14 

27.  Rutiner inför licentiatseminarier 
SU-130-0141-22 
Föredragande: Tore Nilsson 

Prefekten beslutar att fastställa Rutiner 
inför licentiatseminarier. Forskarutbildning 
mot licentiatexamen: planering, gransk-
ningsprocess och licentiatseminarium. 
Bilaga 15 

28.  Jävsdeklaration  
SU-130-0142-22 
Föredragande: Tore Nilsson 

Prefekten beslutar att fastställa jävsdeklara-
tion. Beaktande av jäv vid utseende av 
opponent och betygsnämnd i forskarutbild-
ningen. 
Bilaga 16 

29.  Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 
vid Institutionen för ämnesdidaktik 
SU-130-0143-22 
Föredragande: Tore Nilsson 

Prefekten beslutar att fastställa Antagnings-
ordning för utbildning på forskarnivå vid 
Institutionen för ämnesdidaktik.  
Bilaga 17 

30.  HV10KS – Bild och form i kulturskolan - ingår i 
Kulturskoleklivet, 7,5 hp,  
Betygskriterier 
Föredragande: Pernilla Rosell 

Prefekten beslutar att fastställa 
betygskriterierna.  
Bilaga 18 
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Dessa beslut är fattade av prefekten vid Institutionen för ämnesdidaktik, Anna Chryssafis, och justerat 
av ställföreträdande prefekten, Tony Hansson. Studeranderepresentanter har informerats och haft 
tillfälle att yttra sig genom samråd via e-post, handlingar tillgängliggjorda med tillfälle att yttra sig 
2022-02-14—2022-02-17. 
 
 
Anna Chryssafis 
Prefekt  
 
 
Tony Hansson 
Stf Prefekt 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Skoglund Ålin 
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