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PROTOKOLL
Engelska institutionsstyrelsen, Nr 20
2020-11-06

Plats:

Engelska institutionen, via zoom

Ordinarie ledamöter:

Frånvarande:

Magnus Ullén

Studeranderepresentant, Engelska institutionen

Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran

Suppleanter:
Helena Engler

Studievägledare, Engelska institutionen

Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund

Övriga närvarande:

Lektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen
Lektor, Engelska institutionen

Elisabeth Dellming
Biträdande studierektor med särskilt ansvar för kursutveckling och
kursvärderingar, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold

Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Protokollförare:

Giles Whiteley
Lektor, Engelska institutionen

Jonathan Foster
Doktorand, Engelska institutionen

Engelska institutionen
Stockholms universitet

Alice Duhan
Sekreterare, Engelska institutionen
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ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden öppnar mötet kl.9:01.

§ 2. Utseende av justeringsperson.

Kathrin Kaufhold utses.

§ 3. Särskilt kallade.

Elisabeth Dellming är särskilt kallad under punkterna 14
och 15.

§ 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs utan tillägg.

§ 5. Godkännande av föregående

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

mötesprotokoll.

§ 6. Prefektbeslut Föredragande,

Prefekt. (bilagor 1-8).

§ 7. Information från Prefekt.

Följande prefektbeslut läggs till handlingarna:
Beslut 150-0007-20 om anhållan om inrättande av
kursen ENGE2F
Beslut 150-0008-20 om inrättande av kursen
ENGE27
Beslut 150-0009-20 om fastställande av mindre
revidering av kursplan för ENGEL2
Beslut 150-0010-20 om fastställande av mindre
revidering av kursplan för kursen ENUVL2
Beslut 150-0011-20 om undervisnings- och
examinationsformer vt-2021

Resultat för valet till institutionsstyrelsen är färdigt. Det har
inte kommit in några förslag till andra kandidater än
valberedningens förslag. Den nya styrelsen tillträder i
början av vt-2021.
Institutionen gratulerar Kathrin Kaufhold som blivit docent
och befordrats till universitetslektor.

§ 8. Information från FUF.

Inget att rapportera.
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6.

§ 9.

Information från UGA. (bilagor
9-10, samt UGA-protokoll)

UGA-utskottet höll ett extramöte den 27 september för att
diskutera för- och nackdelar med en övergång till
kursmoduler över 10 veckor jämfört med det nuvarande
systemet med kursmoduler över 5 veckor. De diskuterade
även en studentenkät, där studenter på Engelska II blev
tillfrågade i detta ärende. UGA rekommenderar inte att
institutionen byter till 10-veckors kurser i nuläget, då det
saknas ett brett stöd för detta bland både studenter och
lärare.

7.

§ 10.

Ett doktorandsymposium äger rum den 13 november 2020.
Mentorsprogrammet för doktorander har dragit i gång nu.
Fem doktorander på institutionen deltar.

8.

§ 11.

Information från
Studentrådet.

Inget att rapportera.

9.

§ 12.

Inget att rapportera.

Information från
Doktorandrådet.

Information från lokala RALV.

§ 13.

Förslag till beslut om
reviderade betygskriterier för fem
kurser. Föredragande, studierektor.
(bilagor 11-16)

Institutionsstyrelsen beslutar i enlighet med lagt förslag att
fastställa de nya betygskriterierna för kurserna:
ENGE01 delkurs Introduktion till engelska språket
ENCW14 Kreativt skrivande på engelska
ENP1H9 Postkolonial litteratur 1
ENSO75 Sociolingvistik
ENRA75 Forskningsmetodik inom tillämpad
lingvistik

§ 14.

Förslag till beslut om
nedläggning av kurser på Engelska Ioch II-nivå. Föredragande,
biträdande studierektor. (bilaga 17)

Institutionsstyrelsen beslutar i enlighet med lagt förslag om
nedläggning av kurserna enligt förenklad rutin, med
motivationen att kurserna ersatts av nya kurser. Se bilaga
17 för kurskoderna.

§ 15.

Institutionsstyrelsen beslutar i enlighet med lagt förslag om
nedläggning av kurserna enligt förenklad rutin, med
motivationen att kurserna ersatts av nya kurser. Se bilaga
18 för kurskoderna.

Förslag till beslut om
nedläggning av deltidskurser.
Föredragande, biträdande
studierektor. (bilaga 18)

4(4)

§ 16.

Förslag till beslut om riktlinjer
för doktoranders
institutionstjänstgöring.
Föredragande, prefekt. (bilaga 19)

Institutionsstyrelsen antar de bilagda riktlinjerna för
doktoranders institutionstjänstgöring.

§ 17.

Institutionsstyrelsen antar de bilagda rutinerna med två
ändringar: 1) formuleringen ”Doktorand skickar in

Förslag till beslut om rutin för
ISP:ar. Föredragande, prefekt.
(bilaga 20)

prolongeringsblankett till administrativ chef vid varje
terminsslut” ändras till ” Doktorand skickar in
prolongeringsblankett till administrativ chef vid bestämt
datum (som preciseras efter överenskommelse med
studierektor UF) varje terminsslut”; 2) formuleringen
”Handledare konsulterar administrativ chef för att få
aktuella uppgifter om eventuell prolongation,
sjukskrivning, samt föräldraledighet” ersätts av följande:
”Administrativ chef skickar ut aktuella uppgifter om

eventuell prolongation, sjukskrivning, samt föräldraledighet
vid ett bestämt datum (som preciseras efter
överenskommelse med studierektor UF).”
Ambitionen är att dokumentet ska översättas till engelska
inom en snar framtid.

§ 18.

Övriga frågor

§ 19.

Mötets avslutande

Vid protokollet

_____________________
Alice Duhan
Sekreterare

Inga övriga frågor.
Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:09.45.

Justeras

_____________________
Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen
_____________________
Kathrin Kaufhold
Justerare
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