
NEWMANINSTITUTET            2010-05-17 
Kollegium 

                      PROTOKOLL 
 
 
Närvarande: Rainer Carls, Anna Maria Ciardi, Anders Ekenberg (ordf.), Tord Fornberg, 
Philip Geister, Gösta Hallonsten, Ulf Jonsson, Lars-Håkan Larsson, Magnus Nyman, Chikizie 
Onuoha, Hélena Regius, Elisabeth Stenborg, Georg Stenborg, Christine Zyka, Erik Åkerlund. 
 
§14   Utsänd dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare Tord 

Fornberg. 
 
§15 Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§16 Meddelanden:  
  a) Philip Geister informerade kort om regeringens beslut den 8 april 2010 att bevilja 

Newmaninstitutet examensrätt.  
  b) Philip Geister informerade om intresse visat av forskare att placera forskningsprojekt 

vid institutet.  
  c) Anders Ekenberg informerade om att Ulf Jonsson antagits till oavlönad docent vid 

teologiska fakulteten, Uppsala universitet.  
  d) Philip Geister informerade om överläggningar med ledningen för teologiska institu-

tionen, Uppsala universitet. Inga samarbetskurser planeras för läsåret 2011–2012. 
  e) Anders Ekenberg rapporterade att mandatperioden för student- och lärarrepresentan-

ter i högskolestyrelsen löper ut till hösten. Beslöts att lärarrepresentanter utses vid 
kommande kollegiemöte. 

  f) Anders Ekenberg presenterade den studiehandbok som nu finns tillgänglig för 
studenterna på hemsidan (jfr bilaga 1). 

  g) Förutom den första obligatoriska samlingen på de nätbaserade kurserna, uppmanades 
samtliga lärare att planera in en frivillig samling i mitten av kursen. 

  h) Anders Ekenberg belyste vikten av studentrekrytering före den 1 juni. Alla ombeddes 
att hjälpa till med att sprida information om institutets kurser. 

  i) Trassel med elektronisk inlämning av anmälningsformulär på webbsidan har föranlett 
studierektor att förbättra anmälningsrutinen omedelbart. 

  j) Christine Zyka informerade kort om invigningsevenemang den 4 september. Alla är 
hjärtligt välkomna. 

 
§17 Disciplinfrågor presenterades kort. Anders Ekenberg informerade om hur Urkund 

fungerar. Beslöts att alla skriftliga inlämningsuppgifter ska lämnas in via Urkund från 
och med början av höstterminen 2010 (jfr bilaga 2 och 3). Om någon lärare misstänker 
plagiat ska detta omedelbart rapporteras till rektor. 

 
§18 Anders Ekenberg aktualiserade åter frågan om skrivträning inom ramen för de olika 

kurserna. Under hösten kommer institutet även att erbjuda hjälp för PM- och uppsats-
skrivande i form av en skrivarverkstad tre måndagkvällar i början av terminen, men 
ytterligare åtgärder behövs. Beslöts att uppdra åt Anders Ekenberg att göra en 
uppgiftsfördelning så att alla lärare för obligatoriska programkurser får ett 
specialområde i PM-skrivande som ska särskilt uppmärksammas i kurserna under 
nästkommande läsår. Frågan väcktes om studenter får eller inte får skriva på sitt eget 



modersmål om detta är annat än svenska. Beslöts att studierektor bereder frågan till 
nästkommande möte. 

 
§19 Utformningen av skrivningar på nätkurser diskuterades. Även allmänna förslag på vad 

som gäller vid hemtentamina/skrivningar på nätkurser diskuterades.  
 
§20  Beslöts att Wikipedia inte får åberopas som källa i PM och andra skriftliga uppgifter. 
 
§21 Beslöts att kommande sammanträde äger rum den 24 augusti kl. 15.00–15.45, i omedel-

bar anslutning till kollegiets studiedag kl. 10.00–15.00. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Christine Zyka  
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Ekenberg        Tord Fornberg 
Ordförande         


