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194.

195.

196.

197.

Á.rende

Utseende av j usteringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Fastställande av kravprofil ftjr anställning som
professor i idé- och lärdomshistoria.

Föredragand e: Thomas Kai s erfe ld, Johanne s

Persson

Protokollsutdrag från LFN 22-05-04 och

ftirslag till kravprofil, bilagor S 196 A-8.
Fastställd kravprofil, bilaga $ 196 C.

Varbi PA 202211692

Utbildning i svenska vid rekrytering av

internati onel la medarbetare.

Föredragand e: Sara Håkans s on

Förslag, bilaga $ 197.

Dnr STYR 202211053

198. Digital arkivering av scheman.

Föredragand e: Edin Kuckovic,
Birgitta Lastow

Förslag med erbjudande om e-arkivering,
bilaga $ 198.

Dnr V 202211043

PROTOKOLL 2 (4)

2022-05-11

Beslut

Barbara Törnquist-Plewa utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkten Flytt av anslag ftir
j ournalistutbildningen 2023.

Thomas Kaiserfeld och Johannes Persson informerar
om åirendet och ftirslaget till kravprofil.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

Arbetsutskottet besl utar att fastst?il la kravprofi I en ftir
professor i idé- och lärdomshistoria i enlighet med

fÌirslaget och med enstaka redaktionella ?indringar.

Sara Håkansson informerar om ftirslaget som syftar till
att säkerställ a alt nya internationella medarbetare får
möjlighet attlàra sig svenska.

AU beslutar att
- vid intemationella rekryteringar av tillsvidareanställda
professorer, lektorer och bitradande lektorer erbjuds den

anställde plats på SOL:s kurser ftir anställda i Svenska

som främmande språk och att tiden ftir att fullfölja
nivå 1-8 planeras in i den anställdes personalplaner

i samråd med institutionen
- institutionen bekostar den schemalagda tiden och

överenskommen tid Ítir självstudier
- kurskostnaden ftir nivå 1-8, ca 33 600 kronor per

anställd, bekostas av fakulteterna.

AU beslutar i enlighet med ffirslaget att
- HT tackar ja till erbjudandet om stöd med export av
scheman från TimeEdit enligt bifogat erbjudande
- Mikael Falk, arkivarie och systemfìirvaltare für
Mellanarkivet, utses att fungera som kontaktperson für
SRS -forvaltningen ti 1l sammans med HT : s representant
i ftirvaltningsgruppen, Agnes Borg.
- Viktoria Hörnlund, såsom systemägare ft)r
Mellanarkivet, fär i uppdrag att se till att de exporterade
PDF:ema hamnar i HT:s mellanarkiv och arkiveras där
tills en överfìiring till e-arkivet kan ske.
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199. Bestämmelser ftjr utbildning på forskarnivå
inom HT-fakulteterna.

Föredragand e: Stephan Borgehammar,

Förslag, bilaga $ 199 A.
Beslut, bilaga S 199 B.

Dnr STYR 202211119

200. Nulägesanalys av kommunikations-
verksamheten vid HT-fakulteterna 2022.

201

Föredragande: Karin Salomons s on

PM, bilaga $ 200.

Poddstudio i Villa Blix.

Föredragand e: Jonas Sundin,
Johannes Persson

202.

Förslag, bilaga $ 201.

Flytt av anslag ftir j ournal istutbi ldningen 2023

Föredragande: Johannes P ers s on

Förslag, bilaga $ 202.

Dnr STYR 2022ñ180

203. Föregående protokoll och ev meddelanden.

PROTOKOLL 3 (4)

2022-05-11

Stephan Borgehammar redogör für de ft)reslagna

ändringarna i bestämmelsema für forskarutbildningen.

Diskussion om enstaka formuleringar.

AU beslutar att fastställa Bestämmelser ftir utbildning
på forskarnivå inom Humanistiska och teologiska
fakulteterna i enlighet med ftirslaget och med

redaktionella ändringar.

AU beslutar i enlighet med ftirslaget att
- en nulägesanalys av HT-fakulteternas
kommunikationsverksamhet genomfürs och redovisas
under hösten 2022
- tilldela 55 000 kr ur fakulteternas resurskonto ftir detta
ändamå1.

Arbetsutskottet beslutar att i enlighet med ft)rslaget

avsätta ca 48 000 kronor lor inköp av utrustning och

inredning till en permanent poddstudio i Villa Blix.

Johannes Persson redogör ftir det gemensamma

ftirslaget från S amhällsvetenskapl i ga fakulteten och

HT-fakulteterna att flytta anslaget for journalist-

utbildningen till HT. Förslaget har även stämts av med

Institutionen für kommunikation och medier.

Arbetsutskottet beslutar att tillstyrka ftirfrågan om att

flytta anslaget i sin helhet till HT-fakulteterna.

I anslutning till $ 179 i ftiregående protokoll meddelas

att anställningen som språkpedagog är utlyst och i
anslutning till $ 189 att alla institutioner som erhållit
medel für utlysning av biträdande lektorat arbetar med

utlysningstexten med sikte på en gemensam annons.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.
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204. Nytt datum fiir sammanträde.

Vid protokollet

PROTOKOLL

2022-05-11

AU:s nästa sammanträde flyttas från den 15 juni till
den22 juni.

Karin Salomonsson

4 (4)

lZ.p
Cecilia Bergsten
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þovbaê--lFlnun
Barbara Törnquist-Plewa


