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Närvarande: Lars Adolfsson, Sara Bindfors, Helena Bodin, Mickaëlle Cedergren, Anna Minara 
Ciardi, Anders Ekenberg, Tomas Ekenberg, Tord Fornberg, Fredrik Heiding, Britt-Inger Johansson, 
Ulf Jonsson, Magnus Nyman, Tomas Orylski, Hélena Regius, Elisabeth Stenborg, Georg Stenborg, 
Hanna Zipernovszky, Erik Åkerlund 
 
§22  Val av sekreterare och justeringsperson 
 Till sekreterare valdes Britt-Inger Johansson och till justeringsperson Erik Åkerlund. 
 
§23  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes med en förändring: pkt 5 om val av lärarrepresentanter ströks. 
 
§24 Föregående sammanträdes protokoll (se www.newman.se/Protokoll.htm) 
 Lades till handlingarna utan åtgärd. 
 
§25  Meddelanden 
 Högskolestyrelsen har beslutat att uppsatser på kandidatnivå ska bedömas av en extern 

granskare och att uppsatser på högskoleexamensnivå ska granskas internt av en lärare som 
inte handlett. I båda fallen ska granskaren bistå läraren vid betygsättningen. 

 Gästforskaren tillika gästläraren Kenneth Overberg har anlänt till institutet. 
 
§26 Kursvärderingsformulär för distanskurser (material vid sammanträdet) 
 Utformandet av kursvärderingsformulär för distanskurser delegerades till studierektor 

samtidigt som enskilda lärare uppmuntrades att ge synpunkter på anpassningen till denna 
grupp av studenter. 

 
§27 Kursplaner (fastställande av kursplaner som ej beslutats vid föregående sammanträde) 
 Följande kursplaner fastställdes: 
 Latin för teologer (7,5 hp) utan förändring (bilaga 1). 
 Bibeln i litteraturen (7,5 hp) med en mindre förändring i utbildningsmålen: mål två ändras 

från ”ha uppövat förmåga” till att ”ha visat viss förmåga” (bilaga 2). 
 
§28 Språk för för PM och uppsatser (jfr diskussion vid föregående sammanträde) 
 Beslutades att varje student ska få möjlighet att skriva på det språk denne bäst behärskare 

förutsatt att läraren kan tillgodogöra sig texten. Information om vilka språk en lärare har 
möjlighet att tillåta ska meddelas studenterna i början av en kurs.  Påpekades att eventuella 
särskilda språkkunskapskrav som kan vara aktuella för en kurs utöver det som tillhör 
grundläggande behörighet ska uppges i kursplanen. 

 
§29  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 



§30 Kommande sammanträden 
 Beslutades att höstterminens övriga sammanträden äger rum måndag 18 oktober kl. 13.15 

samt måndag 6 december kl. 13.15–15.00. 
 
 
Vid protokollet                 Justeras 
 
 
 
Britt-Inger Johansson              Erik Åkerlund 


