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Närvarande: Lars Adolfsson, Maj-Britt Andersson, Matteus Collvin, Anders Ekenberg (ordf.),
Fredrik Heiding, Leena Källström, Lars Larsson, Tord Fornberg, Elisabeth Stenborg, Georg
Stenborg, Christine Zyka och Erik Åkerlund
§ 31 Utsänd dagordning godkändes med smärre justeringar. Till sekreterare valdes Christine
Zyka, till justerare Erik Åkerlund.
§ 32 Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna.
§ 33 Meddelanden
a) Leena Källström hälsades välkommen som ny adminstratör vid institutet.
b) Ordf. informerade om Högskolestyrelsens beslut angående lärarrekrytering.
c) Ordf. redogjorde för anmälningsläget inför vårterminen (jfr bilaga 1).
d) Ordf. informerade kort om möjligheten för Newmaninstitutets studenter att bli
medlemmar i några av studentnationerna i Uppsala.
e) Ordf. informerade kort om institutets påbörjade arbete med en strategisk plan för
åren 2011–2014, lett av professor John Davies.
f) Ordf. informerade kort om pågående diskussioner masterutbildning med
Menighetsfakulteten, Oslo.
§ 34 Beslöts att fastställa studierektors godkännande av tre kursplaner (Den katolska
förnyelsen i fransk sekelskiftslitteratur, Katolsk ecklesiologi i nordisk kontext och
Kyrkans historia II). Beslöts även att studierektor på delegation fastställer ytterligare två
kursplaner inför våren 2011 (Modern fransk teologi och Teologi och film).
§ 35 Kursvärderingar för höstens genomgångna kurser rapporterades och konsekvenser för
kursernas framtida utformning diskuterades.
§ 36 Allmän etik som obligatorisk kurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i
teologi diskuterades (jfr bilaga 2). Beslöts att bordlägga frågan för senare beslut.
§ 37 Anders Ekenberg presenterade förslag på kurser för läsåret 2011-2012 (jfr bilaga 3).
Beslöts att kollegiet ställer sig bakom förslaget och att studierektor och medarbetare har
frihet att göra de modifieringar som eventuellt krävs.
§ 38 Övriga frågor
a) Beslöts att anta förslag från Matteus Collvin att ändringar i de litteraturlistor som
finns i kursplanerna måste bestämmas slutgiltigt senast fyra veckor före kursstart.

§ 39 Beslöts att kollegiets nästkommande sammanträden hålls måndagen den 21 februari kl.
13.15–15.00 samt måndagen den 4 april kl. 13.15–16.00. Vid det förstnämnda sammanträdet väntas en rapport från SAWS-projektet (Denis Searby, Måns Bylund), vid det
sistnämnda hålls ett pedagogiskt seminarium kring distansundervisning.
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