Litteraturvetenskapliga
lnstitutionsstyrelsen

PROTOKOLL
2011-04-04

institutionen

Narvarande:
Ann Ohrberg, ordf., Andrea Alvarez, Tim Berndtsson,
Heggestad, Emma Hortlund suppl, Niclas Johansson, Kerstin Landgren,
Mehrens, Victor Nylund, Anna Williams
Anrnalt forhinder:

§ 1. Ordforanden

Paula Henrikson

oppnade sammantradet

§ 2. Otto Fischer utsags att tillsammans
§ 3. Dagordningen
§ 5. Beslutades
§ 6. Ordforanden

Otto Fischer, Eva
Peter 1. Lind, Patrik

faststalldes

med ordforanden

valkornna.

justera protokollet.

med tillagg under ovriga arenden,

att nasta styrelsernote
meddelade

och halsade ledamoterna

ager rum mandagen den 30 maj kl 13.15 i saI7-0016.

att:

- arbetet med inrattande av en forskarskola for licexamen i arnnet svenska pagar. En
ansokan kommer att lamnas inti II Vetenskapsradet
den 19 apri I. Ansokan gors
tillsammans med univ.lektor Carin Ostman, lost for nordiska sprak och prof. Caroline
Liberg vid lnstitutionen for pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Forskarskolan
soks i samarbete med Hogskolan i Gavle och troligen aven med Linkopings universitet.
Litteraturvetenskapliga
institutionen
ar huvudman.
Ansokan
galler
totalt
10
forskarstudenter
for antagning till 2 ars heltidsstudier.
- institutionens verksarnhetsberattelse
2010 samt verksamhetsplan 2011 foreligger.
Uppdras at ansvariga att se over verksamhetsberattelsen
med avseende pa redovisningen
av kvinnliga lektorer/befordrade
professorer.
- institutionen kommer att anordna en nationell forskningskonferens
i litteraturvetenskap
2012. Beslutades tillsatta en arbetsgrupp bestaende av Ann Ohrberg, Johan Svedjedal,
Otto Fischer samt en doktorand som utses inom doktorandgruppen.
Troligt antal
deltagare 50-70 personer
- arbetet med tillsattande av doktorandplatser
har paborjats.
FUNr kommer att aga rum den 26 och 27 april.

Sammantraden

i FUN och

- atcrbesattande av den Atterbomska larostolen kommer inte att ske inom overskadlig
enligt fakultetsnamnden.
Dekanus har kallat till mote for diskussion om inrattande
professur i retorik.

tid
av

- institutionens utlysning av konferensmedel har fatt manga ansokningar. En ansokan om
medel for konferens i Kina ar aven inlamnad till fakulteten. Kinakonferensen
kommer,
enligt krav fran fakulteten, att delfinansieras av institutionen.
Patrik Mehrens meddelade

att:

- utvarderingen av hostens 2 gastlarare (writers in residence), Cecilia Davidsson och ala
Larsmo, kommer att redovisas vid nasta samrnantrade pga uteblivet svar fran en av dessa.
- ett Masterprogram
i skandinavistik ar under utarbetande. Om program met skall ta sin
borjan ht 2012 skall utkast till kursplaner mm lamnas in till rektor senast 30 maj.
§ 7. B udgeten godkandes

(Bill)

§ 8. Kof-utvarderingen
ager rum onsdagen den 11 maj. Utvarderingsgruppen
bestar av
professorerna Johnny Kondrup Danmark, Anne-Jorunn Berg Norge, Maria Hayward UK,
Sten Lindstrom,
James Massengale
USA, Soren Moller Sorensen Danmark,
May
Thorseth Norge, Annika Waenerberg Finland och Mats Malm. (Bil 2)
§ 9. Beslut om kursplaner:
Svenska 1 godkandes.
Svenska 2 godkandes med tillagg. Uppdrogs at Patrik Mehrens och Emma Hortlund att
komplettera kursplanen
Svenska 3 hogstadiet godkandes
Svenska 3 gymnasiet godkandes
Svenska 4 godkandes med tillagg. Uppdrogs at Patrik Mehrens och Emma Hortlund att
komplettera kursplanen
Amnesdidaktisk
teori och metod for korta programmet: uppdras at Patrik Mehrens att i
sarnrad med lost for nordiska sprak komplettera metodlitteraturen
.
Laskurs i retorik (for kandidatprogrammet)
godkandes
Laskurs i litteraturvetenskap
for masterstudenter godkandes med srnarre forandringar
Laskurs i retorik for masterstudenter: godkandes med srnarre forandringar
Litteraturvetenskap
A: godkandes (Bil 3-10)
§ 10. Extra tillskott till grund- samt Iararutbildningen:
beslutades att fordela tillskottet enligt forslag fran Patrik Mehrens. Beslots vidare att
fordelningen av extramedel for lararutbildningen
delegeras till Ann Ohrberg och Patrik
Mehrens.
§ 1J. Ovriga arenden:

at

- en doktorandhandbok
efterlystes.
Beslutades
uppdra
Johan Svedjedal
sarnmanstalla en sadan i samarbete med Kerstin Landgren och Niclas Johansson.
§ 12. Sarnmantradet

avslutades.

~~Kerstin Landgren

Justeras:

~~
Ann Ohrberg

,;

/-

Otto Fischer

att

