
NEWMANINSTITUTET   2011-04-04 
     Kollegium  
     PROTOKOLL 
 
 
Närvarande: Maj-Britt Andersson, Matteus Collvin, Anders Ekenberg (ordf.), Tomas 
Ekenberg, Tord Fornberg, Philip Geister, Fredrik Heiding, Ulf Jonsson, Leena Källström, 
Chikezie Onuoha, Tomas Orylski, Georg Stenborg, Elisabeth Stenborg, Christine Zyka och 
Erik Åkerlund. 
 
§ 8 Utsänd dagordning godkändes med kompletteringar. Till sekreterare valdes Christine 

Zyka, till justerare Tord Fornberg. 
 
§ 9   Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 10 Meddelanden 
 a) Anders Ekenberg informerade kort om den första avlagda kandidatexamen vid 

Newmaninstitutet. 
 b) Philip Geister informerade kort om pågående tillsättning av lektorat i teologi. 
 c) Maj-Britt Andersson presenterade det kommande Caravaggioseminariet i samarbete 

med bl.a. Institutionen för konstvetenskap, Uppsala, med början den 10 maj 2011. 
 d) Anders Ekenberg redogjorde för undervisande lärare ht 2011 (jfr bilaga 1). 
 e) Kort information om anmälningsläget inför ht 2011 just nu gavs. 
 f) Anders Ekenberg presenterade statistik för 2010. Konstaterades att eftersträvad 

prestationsnivå bör vara minst 80 %. 
 g) Fredagen den 10 juni ordnas en läsårsavslutning för studenter och lärare. 
 
§ 11 Ulf Jonsson redogjorde för den bordlagda frågan huruvida Newmaninstitutet är 

intresserade av att hålla en samarbetskurs med St. Georgen, Frankfurt i religiös 
epistemologi hösten 2012. Beslöts att uttala ett preliminärt stöd för att kursen ges och att 
ge Ulf Jonsson i uppdrag att fortsätta planeringsdiskussioner med St. Georgen och även 
ta reda på om St. Georgen är med i Erasmus (för eventuell finansiering). 

 
§ 12 Kursvärderingar för vårens genomgångna kurser rapporterades. Följande bör beaktas: 

behovet av att strama åt kursstarterna i Vadstena; fortsatt diskussion om hur vi hanterar 
den komprimerade undervisningen i Vadstena; tydlighet i kravet på läsning av texter 
i förväg; kursen Katolska filosofer kan – om den ges igen – eventuellt kräva särskilda 
förkunskaper i filosofi; möbleringen i ateljén bör tänkas om.  

 
§ 13 Frågan om ytterligare distanskurser vt 2012 diskuterades. Beslöts preliminärt att även 

Patristik II, Anden och Andens verk, Andra Vatikankonciliet efter femtio år och 
Ignatiansk spiritualitet under ytan ges som distanskurs. 

 
§ 14 Kursplaner inför läsåret 2011- 2012 diskuterades. Beslöts att prolongera alla kursplaner 

som inte behöver bearbetas. Beslöts att ändra kravet på att alla filosofikurser (30 hp) 
i kandidatprogrammet i teologi ska vara fullgjorda för tillträde till teologikurserna, till 
ett krav på att två av kurserna (15 hp) ska vara fullgjorda. Beslöts att anta nya 
kursplaner till kurserna ”Introduktion i kristen teologi”, ”Logik och 
argumentationsanalys”, ”Ödestro och fri vilja i det västerländska dramat” och 
”Östkyrkornas andliga liv” och att delegera till Anders Ekenberg att fastställa ny 



kursplan till kursen ”Hans Urs von Balthasars teologi”. Beslöts att uppdra åt Anders 
Ekenberg att komplettera alla kursplaner med sikte på distansundervisning, att fastställa 
kursplaner för litteraturkurser i de olika ämnena så att alla ämnen har två sådana, att 
göra smärre bearbetningar och konsekvensändringar samt att fastställa de kursplaner till 
vilka underlag ännu fattas (jfr bilaga 2 och 3 samt enskilda kursplaner). Beslöts vidare 
att kollegiet vid sitt nästkommande sammanträde fastställer de kursplaner för nya kurser 
vårterminen 2012 till vilka underlag ännu saknas. 

 
§ 15 Beslöts att kollegiets nästkommande sammanträden hålls torsdagen den 25 augusti kl. 

13.15-15.00 och måndagen den 14 november kl. 13.15-15.00. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
Christine Zyka 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anders Ekenberg                                                           Tord Fornberg

   
 
Ordförande 


