
NEWMANINSTITUTET    2009-10-19 
      Kollegium 
      PROTOKOLL 
 
 
 
Närvarande: Rainer Carls, Sara Bindfors, Anders Ekenberg (ordf.), Tomas Ekenberg, Stina 
Fallberg Sundmark, Philip Geister, Sten Hidal, Britt-Inger Johansson, Ulf Jonsson, Hélena 
Regius, Elisabeth Stenborg, Christine Zyka och Erik Åkerlund 
 
§ 17 Utsänd dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare 

Britt-Inger Johansson. 
 
§ 18   Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 19  Beslöts att föreslå högskolestyrelsen att göra ett tillägg i arbetsordningen för Newman-

institutets kollegium som ger genom avtal till institutet knutna återkommande timlärare 
ständig närvaro- och yttranderätt vid kollegiets sammanträden. 

 
§ 20 Meddelanden 
 a) Philip Geister informerade kort om läget beträffande examensrätt.  
 b) Anders Ekenberg informerade om Newmaninstitutets ansökan om högskoleexamen. 
 c) Anders Ekenberg meddelade att fyra examinatorer har utsetts: Ulf Jonsson i filosofi, 

Anders Ekenberg i bibelvetenskap och kyrkohistoria, Philip Geister i systematisk 
teologi och Britt-Inger Johansson i teologiska kulturstudier. 

 d) Anders Ekenberg redogjorde för nya rutiner kring kursbevis. 
 e) Anders Ekenberg informerade kort om pågående arbete med att få det interaktiva 

undervisningsprogrammet Moodle på plats. 
 
§ 21 Anders Ekenberg redogjorde för fastställda antagnings- och behörighetsregler samt 

tröskelregler inom utbildningsprogrammet.  
 
§ 22 Frågan om examination bör omfatta enbart kurslitteratur eller både kurslitteratur och 

undervisning diskuterades. Beslöts att examination kan gälla bådadera under förut-
sättning att detta framgår av kursplanen och/eller tydliggörs för studenterna vid 
kursstart. 

 
§ 23 Anders Ekenberg redogjorde för procedurer kring rättssäker examination (jfr bilaga 1).  
 
§ 24 Kursplaner 
 a) Anders Ekenberg redogjorde för vilka nya kursplaner som måste utarbetas för att 

fastställas under vintern/våren 2010. 
 b) Revision av föreliggande kursplaner diskuterades. Beslöts att alla lärare som 

undervisar under nästkommande läsår ska granska existerande kursplaner för sina 
kurser a) med ledning av den redan fastställda principen att åtminstone en titel i 
litteraturlistan för alla kurser i teologi ska behandla något annat teologiskt delområde 
än det som kursen tillhör; b) med ledning av frågan hur genusaspekter kan och bör 
tillgodoses; c) om och hur religionskomparativa aspekter kan tillgodoses och berika 
kursen. 



 b) Anders Ekenberg redogjorde för de fyra samarbetskurser med Uppsala universitet 
som kommer att ges nästkommande läsår. 

 
§ 25 Kursvärderingar 

a) Beslöts att Anders Ekenberg och Tord Fornberg bearbetar framlagt förslag till 
    nytt kursvärderingsformulär med ledning av dagens diskussion (jfr bilaga 2) och att 
    formuläret sedan fastställs av kollegiet genom beslut per capsulam. 

 b) Beslöts att alla lärare tills vidare själva gör en sammanställning av kursvärderingar 
     med hjälp av formulär som finns på Newmaninstitutets ”Internt”-sida. 

 
§ 26 Ett preliminärt förslag till kursutbud under läsåret 2010–2011 diskuterades (jfr  

bilaga 3). Beslöts att kursutbudet ska fastställas vid nästkommande sammanträde. 
 
§ 27 Beslöts att kollegiets nästkommande sammanträde hålls måndagen den 14 december kl. 

13.15–15.00. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Christine Zyka 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Ekenberg                                                         Britt-Inger Johansson 
Ordförande 


