NEWMANINSTITUTET

2008-11-03
Kollegium
PROTOKOLL

Närvarande: Rainer Carls, Anders Ekenberg (ordf.), Tord Fornberg, Philip Geister, Petronella
Hasmund Katsivelis, Britt-Inger Johansson (§ 39–40), Ulf Jonsson, Chikezie Onuoha, Tomas
Orylski, Christoffer Skogholt, Elisabeth Stenborg, Julian Vasquez och Christine Zyka.
§33 Utsänd dagordning godkändes med någon justering. Till sekreterare valdes Christine
Zyka, till justerare Elisabeth Stenborg.
§34 Föregående sammanträdes protokoll godkändes.
§35 Meddelanden:
a) Philip Geister meddelade att en ny examensrättsansökan skickats in den 20 oktober
2008.
b) Anders Ekenberg redogjorde för Newmaninstitutets organisation (jfr bilaga 1).
c) Christoffer Skogholt informerade om det pågående bildandet av studentkår.
d) Anders Ekenberg meddelade att den tidigare behandlade arbetsordningen för kollegiet
nu, i något reviderat skick, fastställts av högskolestyrelsen (jfr bilaga 2).
e) Anders Ekenberg informerade om att samtliga Newmaninstitutes protokoll
offentliggörs på hemsidan under länken Aktuellt.
§36 Anders Ekenberg redogjorde ingående för Newmaninstitutets program. Mentorernas roll
diskuterades. En fråga som också togs upp var hur Vadstenaprogrammet inte blir alltför
låst. Distansundervisning och någon extra, valbar kurs förlagd till Omberg nämndes som
möjligheter. Beslöts att frågan ska diskuteras med studeranderepresentanterna.
§37 Anders Ekenberg informerade om studenternas vädjan om hjälp och råd för PMskrivande. Beslöts att Anders Ekenberg utarbetar ett preliminärt material om PMskrivande som så snart som möjligt publiceras på hemsidan.
§38 Christine Zyka informerade om rutiner kring kurserna. Deltagarlistor skickas ut i början
på kursen. Lärarna returnerar efter 1–2 lektioner listan till Christine. Kursvärderingar ska
göras vid sista lektionstillfället. Därefter gör läraren en skriven sammanställning (mall
finns på hemsidan). Sammanställning och kursvärderingsformulär skickas till Christine.
Resultatrapportering sker på lista som tillställs läraren och returneras till Christine,
daterad och underskriven, senast 14 dagar efter kursens slut.
§39 Anders Ekenberg redogjorde för ett preliminärt förslag till kurser under läsåret 2009–
2010 (jfr bilaga 3). Följande kompletterande förslag framfördes: orienteringskurser i
teologi för arabisktalande, kurs i engelska för teologer och kurs om rysk 1800-talsprosa.
En kurs om islam i Europa/Sverige, en kurs om teologi i film samt en kurs om relationen
naturvetenskap–teologi nämndes som önskemål inför framtiden. Beslöts att godkänna
förslaget med frihet för studierektor att vidta smärre förändringar.

§40 Beslöts att kollegiets nästkommande sammanträde hålls måndagen den 9 februari kl.
13.30–15.30.
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