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Närvarande: Helena Bodin, Matteus Collvin (stud. repr .), Anders Ekenberg (ordf.),
Philip Geister, Fredrik Heiding, Ulf Jonsson, Leena Källström (sekr.), Hedvig Larsson,
Andreas Mazetti Petersson (stud. repr.), Jasmina Nedevska, Brian Palmer, Elisabeth
Stenborg, Georg Stenborg och Christine Zyka.
§ 79

Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Andreas Mazetti Petersson

§ 80

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 81

Föregående sammanträdesprotokoll
Föregående sammanträdesprotokoll lades till handlingarna.

§ 82

Meddelanden
Professorsföreläsningar kommer att hållas av Anders Ekenberg, Gösta
Hallonsten och Ulf Jonsson den 20 februari kl. 13.00—16.30.
Föreläsningar om Vatikanum II kommer inte att ges under vårterminen.
Kardinal Koch kommer den 6—7 oktober att hålla föreläsningar om
Utvecklingen inom ekumeniken efter Andra Vatikankonciliet.
Kurser kommer att ges i samarbete med The Farrady Institute for Science and
Religion, Cambridge.
Dagfinn Føllesdal, Stanford University, Ca, USA, är utsedd till sakkunnig vid
tillsättningen av tjänsten som lektor i filosofi.

§ 83

Genomgång av kursvärderingar
Leena Källström presenterade en sammanställning för kursvärderingar gällande
Människan – Vem är hon?, Theology of the Icons, Kyrkans historia, I, Bibeln i
historia och nutid, I och Kristen spiritualitet genom tiderna. Kursvärderingarna
diskuterades.

§ 84

Kursutbud läsåret 2013—2014. Uppläggning av kursplanearbetet

Beslöts:
att slå ihop kurserna Eukaristin i Östkyrkorna: Teologi, liturgi och bild och
Liturgins teologi och uttrycksformer till en enda kurs som går över hela
höstterminen. Helena Bodin och Anders Ekenberg kommer att hålla i kursen och
inslag av gästföreläsare kommer att förekomma.
att Brian Palmer tillsammans med Caroline Edelstam ger en kurs i Stockholm på
kvällstid: Civic Courage and Global Service. 7,5 hp. Kursen vänder sig till exv.
diplomatstuderanden, SIDA m.fl. organisationer som arbetar med global service.
Kursen ges i modul 1, höstterminen 2013.
att höstterminens kursplaner skall vara färdiga 6 månader före kursstart.
Kursplanerna skall färdigställas till nästa sammanträde. Anders Ekenberg
kommer att skicka ut underlag till berörda lärare.
§ 85

Uppläggning av distanskurser
Cirka 60% av studenterna väljer distansstudier. Distansstudier innebär 20
timmars studier/vecka.
Beslöts att Hedvig Larsson tillsammans med Philip Geister utformar ett förslag
till ett gemensamt dokument, både för internt och externt bruk, angående
distansstudier. Förslaget läggs fram vid nästa sammanträde.

§ 86

Kvalitetsarbete och kursvärderingar
Beslöts att uppdra till Staben att diskutera detta och framlägga ett förslag till
nästa sammanträde.

§ 87

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 88

Kommande sammanträde(n)
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 17 april, kl. 13.15—15.00.

Dag som ovan

Leena Källström
Sekreterare
Justeras:

Anders Ekenberg
Ordförande

Andreas Mazetti Petersson
Justeringsperson

