Protokoll nr 4
2016-04-27

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:
PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Sven Oskarsson
Paula Blomqvist
Katrin Uba
Anna Danielsson
Michal Smrek
Zohreh Khoban
Åsa Constanda
Oskar Pettersson

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant, närvarande till kl 15.00, t o m §7
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
forskare, lärarrepresentant
doktorandrepresentant
doktorandrepresentant
chefsadministratör, repr. ta-personal
studentrepresentant

Adjungerade:
Anna Reuterhäll

sekreterare

Pär Nyman

biträdande studierektor, GU

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla
välkomna till dagens sammanträde.

Adjungeringar

Anna Reuterhäll och Pär Nyman adjungeras till dagens sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:
10a Utvärdering av grundutbildningen
10b Kick-off

§2 Utseende av justeringsperson

Paula Blomqvist utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar
att arbetet med att sätta samman en arbetsmiljökommitté fortgår.
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att arbetet med att förbättra timrapporteringen för undervisning är i
full gång.
att prefekten arbetar med språkpolicyn.
att annonsen för postdoc-tjänsten bör komma ut inom en vecka.
att prefekten kommer att utse en medarbetare som ska utreda
frågan om friskvårdsmassage.
att en tjänstecykel kommer att inhandlas.
att arbetet med förbättrade rutiner för krishantering är på gång.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-04-27:§3
§4 Utlysning av lektorat

Prefekten presenterar förslaget. Det finns ekonomiskt utrymme att
utlysa lektorat. Förslaget innebär att utlysa ett allmänt lektorat och
ett riktat lektorat mot internationell politik. Bakgrunden är framför
allt den övertid som ackumulerats inom gruppen som undervisar i
internationell politik.
Styrelsen beslutar
att institutionen ska utlysa ett allmänt lektorat och ett riktat mot
internationell politik.

§5 Rapportering av undervisning

Pär Nyman presenterar förslaget. Bilaga 2016-04-27:§5.
Styrelsen beslutar
att ett förbättrat system för och förbättrade rutiner kring
rapportering av undervisning är ett prioriterat ärende.
att systemet för undervisningsrapportering ska uppdateras enligt Pär
Nymans förslag samt att uppdra åt Pär Nyman att formulera ett
informationsbrev till personalen.
att samtliga medarbetare ska gå in i timrapporteringssystemet och
uppdatera sina timmar för HT15/VT16 före den 20/5 2016 och att
den som vill komplettera uppgifter för tidigare terminer ska kontakta
Pär Nyman.

§6 KoF17

Prefekten redogör för KoF17. Nytt för denna KoF är att inga
resurser kommer att knytas till resultatet. Utvärderingen kommer att
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genomföras i fyra steg:
1. En enkät kommer att gå ut under våren. Prefekten sitter i
referensgruppen för enkäten.
2. Information om institutionens forskningspublikationer tas
fram ur DiVA. Det gäller publikationer gjorda mellan 2007
och 2015.
3. En självvärdering ska göras under hösten.
4. Institutionsbesök under vinter-vår. Bedömare kommer på
platsbesök.
§7 Tjänstefrågor

Prefekten meddelar
att Jeasmin Akters provanställning övergår till en tillsvidareanställning
1/7 2016.
att Olle Folkes ALVA-anställning förlängts till 31/12 2016.
att institutionen kommer att utlysa en redaktörstjänst för
publikationen Europaperspektiv.

§8 Ekonomi

Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionens
ekonomiska situation ser bra ut.
Styrelsen beslutar
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-0427:§8

§9 Meddelanden

Inga meddelanden.

§10 Övriga ärenden

10a Utvärdering av grundutbildningen
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästa sammanträde.
10b Kick-off
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till nästa sammanträde.
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Avslutning

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg

Paula Blomqvist

