
Newmaninstitutet 13/2 2008
Kollegium
PROTOKOLL

Närvarande: Anders Ekenberg (ordf.), Lars Berglund, Rainer Carls, Tord Fornberg, Philip
Geister, Britt-Inger Johansson, Ulf Jonsson, Tomas Orylski, Elisabeth Stenborg, Christine
Zyka

§ 1 Utsänd dagordning godkändes med några tillägg.

§ 2 Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare Elisabeth Stenborg.

§ 3 a) Philip Geister redogjorde för Högskoleverkets yttrande över Newmaninstitutets
ansökan om examensrätt och för planerna att lämna in en förnyad ansökan under
hösten 2008. Diskussion.
b) Philip Geister informerade om Newmanhusets renovering, Katarinaskolans inflytt-
ning i lokalerna 1/7 2008 och prästseminariets inflyttning 1/1 2009.

§ 4 De lärare som genomfört kursvärderingar under höstterminen redogjorde för resultatet.
Diskussion.

§ 5 Förslag till kursprogram under läsåret 2008–2009 framlades av Anders Ekenberg
(bilaga 1). Kollegiet beslöt fastställa kursprogrammet, med frihet för studierektor och
medarbetare att vid behov göra smärre justeringar.

§ 6 Antalet undervisningstimmar per kurs diskuterades. Beslöts att alla kurser med exa-
mination ska omfatta 32 timmar, medan kurser utan examination kan omfatta något
färre timmar. Vidare beslöts att alla kursdeltagare som deltagit i en kurs och genomgått
examination fr.o.m. innevarande termin utan särskild begäran tillställs kursintyg.

§ 7 Rutinerna för inrapportering av deltagare och resultat behandlades. Kollegiet beslöt att
varje lärare skickar fullständig deltagarlista till Christine Zyka efter andra undervis-
ningstillfället.

§ 8 Betygsskala för kurser med examination diskuterades. Kollegiet beslöt att tills vidare
dubbel betygsättning (ECTS-skalan A–F och skalan Väl godkänd – Godkänd – Ej
godkänd; jfr bilaga 2) ska användas.

§ 9 Anders Ekenberg redogjorde för arbetet med NI:s nya webbsida och uppbyggnaden av
biblioteket. Diskussion.

 
§ 10 Efter diskussion beslöts att en arbetsordning för kollegiet om möjligt fastställs vid

nästkommande sammanträde.

§ 11 Frågan hur studeranderepresentation i kollegiet kan åstadkommas redan från höstter-
minen 2008 diskuterades. 



§ 12 Nästa sammanträde: torsdagen den 3 april kl. 10.00–12.00.

Christine Zyka
Sekreterare

Anders Ekenberg Elisabeth Stenborg
Ordförande Justerare


