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NEWMANINSTITUTET            2010-03-22 
                      Kollegium 
                      PROTOKOLL 
 
 
 
Närvarande: Lars Adolfsson, Sara Bindfors, Rainer Carls, Anders Ekenberg (ordf.), Tomas 
Ekenberg, Tord Fornberg, Philip Geister, Sten Hidal, Britt-Inger Johansson, Ulf Jonsson, Hélena 
Regius, Elisabeth Stenborg, Erik Åkerlund 
 
§ 1 Val av sekreterare och justeringsperson. Till sekreterare valdes Britt-Inger Johansson och till 

justerare Tord Fornberg. 
 
§ 2 Dagordningen fastställdes med ett tillägg (§ 6). 
 
§ 3 Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 4 Meddelanden:  
 a) Philip Geister informerade om kontakter med utbildningsdepartementet angående institutets 

examensrätt. 
 b) Philip Geister meddelade att två festligheter hålls under året. 9 april sker välsignelse av 

huvudbyggnaden, i samband med tyska biskopskonferensens besök. 3–4 september hålls 
invigning av själva högskolan under medverkan av inbjudna föreläsare, däribland Jean Luc 
Marion och eventuellt Linda Zagzebski. 

 c) Anders Ekenberg meddelade att ansökan om finansiering av kursutveckling inlämnats till 
Nordplus tillsammans med Menighetsfakulteten i Oslo. 

 d) Anders Ekenberg meddelade att enskilda lärare kan få hjälp att marknadsföra sina kurser 
genom specifika kursfoldrar. 

 
§ 5 Fyra kursvärderingar avrapporterades muntligt, samtliga i huvudsak positiva. Noterades att 

återkopplingen på skrivningar inte bör vara alltför kortfattad.  
 
§ 6 Beslutades att studenter fr.o.m. ht 2010 måste föranmäla sig till salsskrivningar senast en 

vecka före utsatt datum. 
 
§ 7 Kursutbudet för läsåret 2010/2011 redovisades; se bilaga. 
 
§ 8 Anders Ekenberg meddelade att tio kurser som kan följas på distans via Moodle ges under 

läsåret 2010–2011 och att det fr.o.m. ht 2010 blir möjligt att genomgå institutets program på 
halvfart på distans via nätet. Examinationsformerna ska anpassas efter kurs och de 
studerandes behov. En demonstration av kursplattformen Moodle ges vid nästkommande 
kollegiesammanträde. 

 
§ 9 Anders Ekenberg redovisade ett förslag till högskolestyrelsen inför sammanträde 2010-04-15 

att ombenämna delområdena inom ämnesområdet teologi: Historisk teologi ersätter 
Kyrkohistoria, Teologiska kultur- och samhällsstudier ersätter Teologiska kulturstudier, 
Exegetisk teologi ersätter Bibelvetenskap. Kollegiet instämde i förslaget. 



2 
 

§ 10 Kursplaner för år 2010–2012 antogs för följande kurser: 
 

Kursplaner: allmänna bestämmelser 
Allmän etik – Att tolka tron i dag: Språkfilosofi och teologisk hermeneutik – Filosofins 
historia, I: Antiken och medeltiden – Filosofins historia, II: Nya tiden – Introduktion till 
filosofin – Katolska filosofer (med detaljförändring i beskrivning av kursinnehåll: McIntyre  

i stället för Taylor) – Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet – Litteraturkurs  
i filosofi – Med tanke på Gud: Religionsfilosofi – Människan, vem är hon? Antropologi – Om 
vetande och tro: Teologins kunskapsteori – Skönt eller sublimt? Introduktion till estetiken – 
Uppsats i filosofi 

 Bibeln i historia och nutid, I – Bibeln i historia och nutid, II – Bild och bildteologi – De stora 
kyrkofäderna: Patristik II – Den gregorianska sången – Den tidiga kyrkan och dess omvärld – 
Död och fullbordan i den kristna tron – Examensarbete för kandidatexamen – Examensarbete 
för högskoleexamen – Grekiska för teologer, I–II – Introduktion i kristen teologi – Jesus 
Kristus i går och i dag: Kristologi genom tiderna – Katolsk ecklesiologi – Kristen spiritualitet 
genom tiderna – Kyrkans historia, I: Fornkyrkan och medeltiden – Litteraturen och 
kristendomen i dagens Japan – Litteraturkurs i historisk teologi – Litteraturkurs i systematisk 
teologi – Litteraturkurs I i teologiska kultur- och samhällsstudier – Litteraturkurs II i teolo-
giska kultur- och samhällsstudier – Mellan riddarväsen, renässans och reformation: Ignatius 
av Loyolas teologiska profil (med ändring av kursrubrik) – Moseböckerna och vishetslittera-
turen – Musik till andakt och drama – Nedslag i kyrkoarkitekturens historia – Om Gud – 
Psaltaren och profeterna – Religionen som kultur- och samhällsfaktor – Självbiografier – 
Text- och litteraturkurs i exegetisk teologi – Thomas Merton: Andlig vägledare och 
gränsöverskridare – Tolkningar av Maria – Uppsats i exegetisk teologi – Uppsats i historisk 
teologi – Uppsats i teologiska kultur- och samhällsstudier – Utvecklingslinjer i tidig 
kristendom: Patristik I – Verklighet och vision: Församlingspedagogisk teori och metod – 
Östkyrkornas tro och liv 

 
 Till Anders Ekenberg delegerades rätten att göra de justeringar av kursplanerna som är 

nödvändiga med tanke på distansstudier via internet och att i samråd med respektive lärare 
göra upp och fastställa kursplaner för kurserna Bioethics – Medical and Health Care Ethics, 
Foundations of Catholic Moral Theology och Kyrkans historia, II: Nya tiden. 

 
 Beslöts att vid höstterminens första kollegiesammanträde fastställa kursplaner för år 2010–

2012 för kurserna Bibeln i litteraturen, Den katolska förnyelsen i fransk sekelskifteslitteratur, 
Katolsk ecklesiologi i nordisk kontext, Latin för teologer, Modern fransk teologi och Teologi 
i film. 

 
§ 11 Pedagogiskt seminarium äger rum i anslutning till nästa sammanträde genom att en första 

introduktion till Moodle ges. 
 
§ 12 Övriga frågor. Förslag från Erik Åkerlund: skapande av plagiatrutiner. Saken delegeras till 

Anders Ekenberg, som även undersöker möjligheten att ansluta Newmaninstitutet till Urkund. 
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§ 13 Kommande sammanträden: 17 maj kl. 13.15–15.45 (inkl. demonstration av Moodle) samt  
24 augusti kl. 15–16 i samband med pedagogisk studiedag kl. 10–16. 

 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Britt-Inger Johansson 
sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Ekenberg              Tord Fornberg 
ordförande                 justerare 


