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 Ärende Åtgärd 

50.  Antagning av doktorand till Matematikämnets 
didaktik. SU-130-0232-22 
Föredragande: Eva Norén 

Prefekten beslutar att anta Ivy Gutierrez 
Estrella till utbildning på forskarnivå mot 
doktorsexamen i matematikämnets didaktik 
och att utse Paola Valero till huvudhand-
ledare och Hendrik van Steenbrugge till 
biträdande handledare. 

Utbildningen påbörjas 1 september 2022. 

Bilaga 38 

51. US8213 - SVA II: Litteracitet och lärande – 
VAL, 7,5 hp 
Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska 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 39 

52. US9213 - SVA II: Litteracitet och lärande – 
ULV, 7,5 hp 
Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska 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 40 

53. US8312 - SVA III: Fördjupning i svenska som 
andraspråk med didaktisk inriktning – VAL,  
7,5 hp 
Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska 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 41 

54. US9312 - SVA III: Fördjupning i svenska som 
andraspråk med didaktisk inriktning – ULV,  
7,5 hp 
Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska 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 42 

55. US8323 - SVA III: Svenska som andraspråk med 
didaktisk inriktning – självständigt arbete – VAL, 
15 hp 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska fakultetsnämnden om inrättande av 
kursen och att fastställa dess kursplan. 
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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 
2022-04-19 - 2022-04-21. 
 
 
Anna Chryssafis 
Prefekt  
 
 
Tony Hansson 
Stf Prefekt 
 
 
Vid protokollet: 
Margareta Skoglund Ålin 
 

Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Beslutet om fastställande är villkorat av att 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att inrätta kursen. Datum för fastställande 
blir därmed samma som datum för 
inrättande. 
Bilaga 43 

56. US9323 - SVA III: Svenska som andraspråk med 
didaktisk inriktning – självständigt arbete – ULV, 
15 hp 
Ny kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att anhålla hos Huma-
nistiska 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 44 

57. US8101 - SVA I: Flerspråkighet - individ och 
samhälle - kurs inom VAL-projektet, 7,5 hp 
Reviderad kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att fastställa den 
reviderade kursplanen.  
Bilaga 45 

58. US9101 - SVA I: Flerspråkighet - individ och 
samhälle - kurs inom ULV-projektet, 7,5 hp 
Reviderad kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att fastställa den 
reviderade kursplanen. 
Bilaga 46 

59. US8104 - SVA I: Språk, undervisning och 
lärande - kurs inom VAL-projektet, 7,5 hp 
Reviderad kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att fastställa den 
reviderade kursplanen. 
Bilaga 47 

60. US9104 - SVA I: Språk, undervisning och 
lärande - kurs inom ULV-projektet, 7,5 hp 
Reviderad kursplan 
Föredragande: Anders Philipsson 

Prefekten beslutar att fastställa den 
reviderade kursplanen. 
Bilaga 48 

61.  Rutin för slutgranskning av doktorsavhandling. 

Dnr SU-130-0239-22 
Föredragande: Tore Nilsson 

Prefekten beslutar att fastställa Rutin för 
slutgranskning av doktorsavhandling. 
Bilaga 49 
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