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PROTOKOLL
Engelska institutionsstyrelsen, Nr 17
2020-06-11
SLUTGILTIG VERSION

Plats:

Engelska institutionen, via Zoom

Närvarande ordinarie
ledamöter:

Frånvarande:
Inga ledamöter frånvarande.

Magnus Ullén
Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran

Närvarande suppleanter:
Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen

Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund
Lektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen

Övriga närvarande:
Inga övriga närvarande

Lektor, Engelska institutionen

Giles Whiteley

Protokollförare:

Lektor, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Jonathan Foster
Doktorand, Engelska institutionen

Sofia Fransson
Studeranderepresentant, Engelska
institutionen

Engelska institutionen
Stockholms universitet

Kim Jansson
Sekreterare, Engelska institutionen
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ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden öppnar mötet kl:10:30.

§ 2. Utseende av justeringsperson.

Irina Rasmussen utses till justeringsperson.

§ 3. Särskilt kallade.

Inga särskilt kallade.

§ 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs utan ändring.

§ 5. Godkännande av föregående

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

mötesprotokoll.
§ 6. Per capsulam beslut. Föredragande,
prefekt. (Bilagor 1).

Per capsulam beslut läggs till handlingarna. Styrelsen har
utsett examinatorer för examensarbeten VT20.

§ 7. Prefektbeslut. Föredragande,
prefekt. (Bilaga 2).

Prefektbeslut läggs till handlingarna. Beslutet innebär att
Engelska institutionen ger ett urval examinationer som
hemtentor under zoomövervakning och utanför normal
terminstid.

§ 8. Information från Prefekt.

Ambitionen är att återgå till campusbaserad undervisning
så snart som möjligt. Som det ser ut just nu är det
däremot inte möjligt att återgå till vanlig
campusundervisning och samtidigt leva upp till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför behöver
institutionen fortsätta med onlineundervisning även i höst.
Hela terminen i höst blir webbaserad. I specifika
undantagsfall kan det vara möjligt med
campusundervisning.

§ 9. Information från FUF.

Inget att rapportera.

§ 10. Information från UGA.

Inget att rapportera.
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§ 11. Information från Doktorandrådet.

Ett samarbete har inletts för att doktorander ska kunna
träffa alumner inom en ny form av mentorskapsprogram
som heter ”The Alumni Mentorship Programme”. Pétur
Sigurjónsson har blivit utnämnd till institutionens
koordinator.
Doktorandrådet har diskuterat hur coronasituationen
påverkar doktorandutbildningen. En fråga som har uppstått
är om doktorander ska kompenseras med mer tid. Generell
förlängning är enligt prefekt inte aktuellt men individuella
förlängningar är eventuellt möjligt om doktoranden kan
påvisa att sin utbildningsplan blivit försenad.

§ 12. Information från Studentrådet.

Inget att rapportera.

§ 13. Information från lokala RALV.

Inget att rapportera.

§ 14. Förslag till beslut; individuella
studieplaner. Föredragande, prefekt.
(Bilagor 3).

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att
godkänna individuella studieplaner för Alice Sundman,
Beatrice Zuaro och Michaela Vance.

§ 15. Förslag till beslut; fastställande av
revidering av kursplan samt beslut
gällande tillhörande kursbeskrivning
inklusive betygskriterier, Avancerad
akademisk engelska, ENAEV0.
Föredragande, Mikko Höglund. (Bilagor
4).

Styrelsen beslutar att fastställa bifogad kursplan ENAEV0
och tillhörande kursbeskrivning med följande ändring:
Att den återkommande meningen ”recognise and apply
patterns of argumentation general academic
communication and appropriate to the field” i
betygskriterierna i kursbeskrivningen (bilaga 4) stryks och
ersätts med ”recognise and apply patterns of
argumentation appropriate to general academic
communication and to the field”.

§ 16. Förslag till beslut; examinatorer
och medrättande lärare för kurser inom
UGA HT20. Föredragande, Mikko
Höglund. (Bilagor 5).

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att utse
examinatorer och medrättande lärare för kurser i
utbildningen på grund- och avancerad nivå inför HT20.

§ 17. Förslag till beslut; betygskriterier
för masterkursen Möjliga världar och
fiktiva världar, ENPW75. Föredragande,
Mikko Höglund. (Bilagor 6).

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att
fastställa de nya betygskriterierna för kursen ENPW75.

4(5)

§ 18. Förslag till beslut; handledare till
nya doktorander. Föredragande, prefekt.
(Bilaga 7).

Styrelsen beslutar att:
- utse Giles Whiteley till huvudhandledare, och Magnus
Ullén till biträdande handledare för Carl-Ludwig Davidsson.
- utse Irina Rasmussen till huvudhandledare, och Giles
Whiteley till biträdande handledare för Julia Fernelius.

§ 19. Diskussionspunkt: Val till ny
institutionsstyrelse för nästkommande
mandatperiod. Föredragande, prefekt.
(Bilagor 8).

Det är dags för val av ny institutionsstyrelse i höst och en
valberedning behöver utses så snart som möjligt. Prefekt
återkommer till styrelsen med förslag på valberedning så
snart som möjligt.

§ 20. Diskussionspunkt; hållbar
rekryteringsstrategi. Föredragande,
prefekt. (Bilaga 9).

Dokumentet ”Notes from the recruitment strategy group”
läggs till handlingarna och laddas upp på Shared Area.

§ 21. Diskussionspunkt: översyn av
institutionens verksamhetsplan.
Föredragande, prefekt. (Bilaga 10).

Verksamhetsplanen behöver uppdateras och prefekt
uppmanar styrelsen att över sommaren läsa och
kommentera verksamhetsplanen och skicka ändringsförslag
till prefekt.
Prefekt ber student- och doktorandrepresentant att
inkomma med underlag om hur de är organiserade så att
informationen kan inkluderas i verksamhetsplanen.

§ 22. Övriga frågor.

-

Engelska institutionen har fått en förfrågan från
European Network for Short Fiction Research om
att organisera en konferens på temat ‘The Health
of the Short Story’. Prefekt återkommer med mer
information till nästa sammanträde innan styrelsen
kan fatta beslut.

-

Styrelsen ger Giles Whiteley i uppdrag att
återkomma med förslag på en arbetsgrupp som ska
genomföra en översyn av institutionens kurser på
masternivå för att besvara frågorna; vad erbjuds
idag, finns överlappning och vad behöver ändras?

5(5)

§ 23. Mötets avslutande.

Vid protokollet

_____________________
Kim Jansson
Sekreterare

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:12.15.

Justeras
_____________________
Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen
_____________________
Irina Rasmussen
Justerare

