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Tid: tisdagen den 15 juni,kl. 09.15-10.10
Plats:

Onlinemöte i Zoom

Närvarande ledamöter:
Erik Lindberg
Torbjörn Gustafsson Chorell
Louise Berglund
Jenny Björklund
Matti Eklund
Isto Huvila
Roland Kostic
Michael Lindblom
Anna Orrghen
Maria Schildt
Patrick Prax
Louise Schou Therkildsen
Annika Björnsdotter Teppo

professor,dekan,ordförande
professor,prodekan
universitetslektor
universitetslektor
professor
professor
universitetslektor
universitetslektor
universitetslektor (ej 3 §)
universitetslektor
biträdande universitetslektor
doktorand
universitetslektor

Frånvarande ledamöter:
Paula Henrikson
Michael Neiss

professor,prodekan (anmält förhinder)
doktorand

Företrädare för de anställda:
Gustav Malmborg

universitetsadjunkt (SACO)

Tjänstemän:
Elsa Bådagård
Sara Lilja Visen

fakultetshandläggare
utbildningsledare
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1§

Justeringsperson
Beslut
Louise Schou Therkildsen.

2§

Meddelanden
Erik Lindberg meddelar att
- ornrådesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid sitt
sammanträde den 9 juni 2021 fattat beslut om framtiden för Centrum för
mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) som nu är placerat vid
teologiska institutionen. Beslutet innebär bland annat att CEMFOR kvarstår
som centrumbildning 2022-2024 och att ansvaret därefter övergår till
teologiska fakulteten. Ornrådesnämnden tillskjuter ekonomiska medel
motsvarande 1 miljon kronor per år 2022-2024.
- Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid
institutionen för ide- och lärdomshistoria finansieras i dagsläget av medel
från historisk-filosofiska fakulteten (500 tkr/år), institutionen för ide- och
lärdomshistoria, (200 tkr/år), vetenskapsornrådet för medicin och farmaci
(500 tkr/år) och från samhällsvetenskapliga fakulteten (500 tkr/år).
Därutöver finansieras Centrum av rektors strategiska medel fram till 2021
med 500 tkr/år. Rektors strategiska medel upphör efter 2021.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att inte fortsätta finansiera
Centrum efter 2021. En dialog mellan fakultetsledningen, institutionen och
vicerektor pågår i frågan.
- rektor har fastställt direktiven för utredning av Uppsala universitets
verksamhet på Campus Gotland. Utredningen ska analysera
förutsättningarna för att ytterligare utnyttja potentialen vid Campus Gotland
i enlighet med universitetets mål och strategier. Utredningen ska resultera i
en översikt och analys av befintlig organisation, finansiering och styrning
samt ge förslag på eventuella förändringar gällande organisation,
finansiering och/eller styrning. En slutrapport planeras överlämnas till
rektor i mars 2022.

3§

Avbrytande av rekrytering
UFV-PA 2020/3831. Föredragande: Elsa Bådagård
Anna Orrghen har anmält jäv med hänvisning till att en närstående är part i
ärendet då vederbörande är en av de sökande till anställningen.
Fakultetsnämnden finner att jäv föreligger enligt Förvaltningslag
(2017:900) 16 § och Anna Orrghen deltar inte i ärendet.
En anställning som professor i historia med inriktning mot modem historia
utlystes vid historiska institutionen med sista ansökningsdatum 2021-04-15.
Ansökningstiden förlängdes en gång till och med 2021-05-18 för att
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möjliggöra för fler ansökningar från behöriga sökanden och
kompletteringar från befintliga sökanden.
Utifrån en samlad genomgång av ärendets hantering gör historisk
filosofiska fakultetsnämnden i samråd med historiska institutionen
bedömningen att fakulteten vill göra justeringar i kravprofilen för
anställningen för att den bättre ska svara mot institutionens behov och den
strategiska betydelsen av rekryteringen. Rekryteringen av en professor i
historia med inriktning mot modem historia bedöms som en viktig del av
arbetet med att stärka den modernhistoriska profilen vid historiska
institutionen och den anställningsprofil som tagits fram betonar inte i
tillräckligt hög grad vikten av bidrag till det internationella
vetenskapssamhället och erfarenhet av arbetet i internationella
sammanhang. För att möjliggöra en ny utlysning vid ett senare tillfälle och
med en reviderad anställningsprofil, vilken föreslås tas fram av en för
ändamålet utsedd sökgrupp och översättas till engelska för att underlätta
internationell spridning, behöver rekryteringen i detta skede avbrytas.
Beslut
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden föreslår rektor att rekryteringen av
en professor i historia med inriktning mot modem historia avbryts.
Punkten förklaras omedelbart justerad.
4§

Antagning av AnnaCarin Billing som excellent lärare
UFV-PA 2020/3609. Föredragande: Elsa Bådagård
Jenny Björklund har anmält jäv i ärendet med hänvisning till vänskap med
den sökande. Fakultetsnämnden finner att jäv inte föreligger.
Fakultetsnämnden delar rekryteringsgruppens bedömning att
AnnaCarin Billing uppfyller kraven för att antas som excellent lärare.
i· ..

Beslut
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden beslutar att anta AnnaCarin Billing
som excellent lärare.
5§

Sakkunniga vid ansökan om befordran till professor i konstvetenskap
UFV-PA 2021/304. Föredragande: Elsa Bådagård
Förslag till sakkunniga har inkommit från konstvetenskapliga institutionen.
Beslut
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden utser professor Sabrina Norlander
Eliasson och professor Peter Gillgren vid Stockholms universitet till
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sakkunniga vid bedömning av Eva Lindqvist Sandgrens ansökan om
befordran till professor i konstvetenskap.
6§

Anhållan om dispens för institutionsstyrelsens sammansättning vid
institutionen för speldesign
HISTFILFAK 2021/55. Föredragande: Sara Lilja Visen
Enligt arbetsordning för Uppsala universitet, 9 kap. 1 §, ska en
institutionsstyrelse bestå till en majoritet av personer med vetenskaplig
kompetens (UFV 2017/95). Med person med vetenskaplig kompetens avses
enligt samma dokument den som är
- anställd som professor, eller
- annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det
krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.
Med anledning av detta kan konstateras att den nuvarande styrelsen vid
institutionen för speldesign inte lever upp till arbetsordningen, då endast
två av de fyra ordinarie lärarrepresentanterna och en av de två
suppleanterna har doktorsexamen.
Institutionen för speldesign anhåller därför om dispens från
arbetsordningens krav på att en majoritet av ledamöterna i
institutionsstyrelsen ska vara vetenskapligt kompetenta fram till och med
2025.
Beslut
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos konsistoriet
om dispens från kravet på att institutionsstyrelsen vid institutionen för
speldesign till en majoritet ska bestå av ledamöter med vetenskaplig
kompetens.

7§

Revidering av historisk-filosofiska fakultetens modell för
utbildningsutvärderingar
HISTFILFAK 2017/23. Föredragande: Sara Lilja Visen
Historisk-filosofiska fakultetens modell för utbildningsutvärderingar
fastställdes av fakultetsnämnden 2018-02-27, och har sedermera använts
dels för årliga uppföljningar och för de utbildningsutvärderingar som ägde
rum under 2019. I samband med dessa utbildningsutvärderingar och årliga
uppföljningar har det framkommit att vissa justeringar av modellen
behövts, varför en revidering av modellen nu föreslås. Ett förslag på
reviderad modell bifogas.
De justeringar som gjorts i det bilagda förslaget på reviderad modell avser
främst förtydliganden av instruktioner samt närmare precisering av hur
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enheterna ska hantera utvärdering av utbildning på forskamivå. Därtill har
temat för den årliga uppföljningen för 2021 ändrats och tidschemat
reviderats i enlighet med tidigare beslut (HISTFILFAK 2020/38).
Beslut
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden beslutar att revidera modellen för
utbildningsutvärderingar enligt förslag.
Vid protokollet

[t;>tJ._ BJc�rcf2

Elsa Bådagård
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Louise Schou Therkildsen

