
NEWMANINSTITUTET               2009-05-04 
                        Kollegium 
                        PROTOKOLL 
 
 
 
Närvarande: Rainer Carls, Anders Ekenberg (ordf.), Tord Fornberg, Philip Geister, Britt-Inger 
Johansson, Ulf Jonsson, Tomas Orylski, Christoffer Skogholt, Christine Zyka och Erik 
Åkerlund 
 
§ 8 Utsänd dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare 

Christoffer Skogholt. 
 
§ 9     Föregående sammanträdes protokoll godkändes. 
 
§ 10 Meddelanden 
 a) Philip Geister informerade kort om läget beträffande institutets ansökan om 

examensrätt.  
 b) Anders Ekenberg hälsade Britt-Inger Johansson välkommen som lektor i 

konstvetenskap. 
 c) Anders Ekenberg informerade om det forskningsinriktade patristikseminarium i 

samverkan med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet som sätter igång från 
och med 6 maj. 

 d) Christoffer Skogholt informerade kort om studentkårens aktiviteter. 
 e) Anders Ekenberg redogjorde för vilka veckor Newmaninstitutet har 

undervisningsuppehåll nästkommande läsår. 
 f) Anders Ekenberg informerade om en kommande studiedag för lärarna den 

26 augusti. 
 g) Anders Ekenberg informerade kort om planerade evenemang under hösten 2009 och 

år 2010. 
 
§ 11 Ordningsföreskrifter diskuterades (jfr bilaga 1). Beslöts att godta ordningsreglerna, men 

Anders Ekenberg ser över paragraf 9. 
 
§ 12 Christine Zyka redogjorde för administration kring kursintyg. Beslöts att endast skriva 

ett samlat kursintyg i slutet av varje läsår för programstudenterna. 
 
§ 13 Kursvärderingar för vårterminen 2009 diskuterades. 
 a) Tord Fornberg och Anders Ekenberg redogjorde kort för sina respektive kurser. 
 b) Bearbetning av kursvärderingsblanketten diskuterades. Beslöts att Tord Fornberg 

lämnar förslag till bearbetning av blanketten vid nästa sammanträde. 
 c) Beslöts att examinationen till kursen ”Introduktion till filosofin” ändras till ett PM 

(à 1–2 sidor) samt en skriftlig eller muntlig tentamen i slutet av kursen. 
 
§ 14 Tillträdesregler och uppsatsarbete 
 a) Anders Ekenberg redogjorde för tillträdesregler till olika nivåer och till olika kurser 

(jfr bilaga 2). 
 b) Uppsatsarbete före examensarbetet diskuterades. Den samfällda meningen var att 

minst en uppsats (7,5 hp) före examensarbetet borde ingå i utbildningsprogrammet. 



 c) Anders Ekenberg informerade kort om lärarnas ansvar för kontroll av studenternas 
studiegång.  

 
§ 15 Kursplaner 

a) Beslöts att bekräfta studierektors beslut att fastställa de kursplaner som förtecknas i 
bilaga 3. 

b) Beslöts att anta extra kursplaner för litteraturstudier i filosofi, bibelvetenskap, 
kyrkohistoria, systematisk teologi och teologiska kulturstudier. 

 
§ 16 Beslöts att kollegiets nästkommande sammanträde hålls den 19 oktober alternativt den 

20 oktober kl 13.30–15.00. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Christine Zyka 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Ekenberg                                                         Christoffer Skogholt   
Ordförande 


