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Protokoll,
2022-05-04

Nr. 4/2022

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 4 maj 2022, 13:00 – 15:00, plats: Bangsalen

Närvarande:

Anja Hirdman
Marina Dahlquist

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten

Anna Sofia Rossholm
Bo Florin, suppleant
ersätter Malin Wahlberg
Paula von Wachenfeldt
Mattias Ekman
Maria Nilsson

IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (FILM)

Taavi Wickman suppleant
ersätter Nikita Zabzine
som avslutat sina studier

IMS Studenter grund/avancerad (SUS)

Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS TA-personal
IMS TA-personal

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Besöksadress:
Karlavägen 104, våning 5
www.ims.su.se

IMS Lärare/forskare (MODE)
IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Lärare/forskare (JMK)

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:
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ÄRENDEN
§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Anna Sofia Rossholm och Barbara Pol.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från 06 april 2022 skickades ut med kallelsen
till personal@ims.su.se den 27 april 2022 (se kallelsens bilaga 1).
Maria Nilsson inkom med korrektur enligt nedanstående utdrag från
tidigare protokoll (6 april 2022):
§5. Informationspunkter
2. Information från utbildningssamordnare
[Föredragande: Henrik Schröder]
Henrik Schröder rapporterade om det internationella
masterprogrammet i journalistik.
Ett nytt masterprogram kommer inrättas, vilket innebär att en ny
utbildningsplan och nya kursplaner kommer behöva tas fram. Start
ht 2023. Arbetet med ny utbildningsplan sker tillsammans
genomförs av professor, lektorerna i journalistik, studierektor samt
utbildningssamordnare.

§4. Anmälan av

Kontinuitetsplan (se kallelsens bilaga 2)
[Föredragande: Anja Hirdman/Petrus Dahlbeck ersätter
pga förhinder]
Petrus Dahlbeck och Anja Hirdman rapporterade om
kontinuitetsplanen. Planen ingår i institutionens
beredskap för att kunna säkerställa att verksamheten fortlöper vid
eventuella driftstörningar i våra IT-system, orsakade av t.ex. en
cyberattack.
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§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
Prefekten informerade bl.a. om att UKÄ:s kvalitetsutvärderingar
och utfallet för universitetets del gicks igenom vid det senaste
rektorsmötet. Universitetet fick generellt sett ett gott betyg, utom
inom kategorin studentinflytande respektive kursutvärderingar av
forskarutbildningen.
Kvalitetsdialogen 24 maj.
De sk indikatorrapporterna kommer tas upp på kvalitetsdialogerna
med rektor den 24 maj 2022. Prefekten har bett forskarkollegierna
inkomma med synpunkter till diskussionen.
Indikatorrapporten utgörs bl.a. av sammanställd statistik över
”annan humaniora”, beviljade anslag, våra publikationer,
jämställdheten bland forskare och undervisande personal.
För IMS del visar indikatorrapporten (mätperiod: 2016-2020), att de
beviljade anslagen har sjunkit för institutionen som helhet sedan
2018. Institutionen har betydligt större andel kvinnor vad gäller de
befordrade professorerna m.m. än genomsnittet. IMS har beviljats
mest forskningsanslag från stiftelser som Vetenskapsrådet,
Riksbankens Jubileumsfond samt från ideella anslagsgivare.
Stf prefekten rapporterade att på frågan hur man skapar bättre
kontakt inom universitetet är ett nytt förslag (från dekanerna) att
alla nya professorer presenterar sin forskning mer samlat. Detta
vore inte minst ett sätt att belysa den humanistiska forskningen
inom universitetet.

har fått förnyat förtroende som prorektor vid
universitetet.
Status för det utlysta MKV-lektoratet: Den högst rankade
kandidaten har erbjudits tjänsten. Nu inväntar IMS dennes svar.

2. Information från administrative chefen
[Föredragande: Prefekterna ersätter den administrative chefen pga
förhinder]
Tjänsten som vikarierande studievägledare (efter

)
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kommer att erbjudas nuvarande studieadministratör vid FILM,

Hans nuvarande tjänst som studieadministratör kommer att utlysas I
maj med beräknad tillsättning ht 2022.
Senaste ansökningsdag för tjänsten som Administrativ studierektor
infaller snart. Flera ansökningar har inkommit.

3. Information från lärarrepresentanter
Inget att rapportera.
4. Information från studeranderepresentanter

§6. Beslut

-

§7. Diskussion

-

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten

Kommande sammanträde: onsdag 1 juni 2022, Sem 1/2, Filmhuset.
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Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

Anja Hirdman

Justeras:
Anna Sofia Rossholm

Barbara Pol

Bilagor
(Bilaga 1-2 sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se den 27 april 2022).

