Stockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen,
måndagen den 14 juni 2021, kl. 13.00, via zoom
Närvarande:
Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt
Mats Burström, ordinarie forskare/lärare
Anders Götherström, ordinarie forskare/lärare
Anna Kjellström, ordinarie forskare/lärare
Kerstin Lidén, ordinarie forskare/lärare
Lena Sjögren, ordinarie forskare/lärare
Jan Storå, ordinarie forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal
Anne Hofmann, suppleant T/A personal
Anna Jelicic, ordinarie studentrepresentant
Camilla Paulsson Nielsen, ordinarie studentrepresentant
Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare
Ärenden:
1. Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg av två ärenden under punkt 7.
2. Val av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Anna Jelicic
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med tillägg av ett saknat ”t” i ”punkt” under punkt 3,
samt rättelse av Anders Angerbjörn till Björn Andersson som handledare till Zoé
Pochon under punkt 19 b.
4. Ekonomi
Maria Wojnar-Johansson meddelade att Stockholms universitet håller på att göra om
sina ekonomiska system.
5. Jämställdhetsfrågor
Jämställdhetsgruppen har haft ett möte och tagit emot material och information från
tidigare jämställdhetsombud. De planerar ett nytt möte till hösten.
6. Miljöarbete
Institutionens städdag den 7 juni fungerade mycket bra och hade stor uppslutning.
7. Studentrådet
Se punkt 18 b.
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8. Doktorandrådet
Doktorandrådet har inte haft något möte sedan senaste institutionsstyrelsemötet.
9. Principbeslut om tillgodoräknande för forskarutbildningskursen
Universitetslärarutbildning I
Kursen Universitetslärarutbildning I får ej läggas in i Ladok som en individuell kurs,
utan måste registreras som ett tillgodoräknande. För att varje doktorand som går
kursen ska slippa ansöka om tillgodoräknande beslutar institutionsstyrelsen att alla
doktorander från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi och Osteoarkeologi alltid
tillgodoräknas sina betyg från kursen och införda och får dem införda i Ladok vid
slutförd kurs.
10. Litteraturlista för Introduktion till GIS-användning inom arkeologi, (ARL313)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan.
11. Litteraturlista för Laborativ arkeologi I (ARL610)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan.
12. Litteraturlista för Från fynd till föremål (ARL311)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan.
13. Litteraturlista för Global arkeologi (ARA104)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan.
14. Litteraturlista och betygskriterier för Ostia – livet och döden i en romersk
hamnstad (AN1225)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan och betygskriterierna.
15. Litteraturlista och betygskriterier för Ostia – metodologiska och teoretiska
aspekter i romersk urbanism (AN4225)
Institutionsstyrelsen fastställde litteraturlistan och betygskriterierna.
16. Per capsulam
a. Fastställande av beslut om litteraturlista för Egypten (AN1209)
Institutionsstyrelsen fastställde beslutet.
b. Fastställande av beslut om litteraturlista för Digital fältarkeologi (ARA704)
Institutionsstyrelsen fastställde beslutet, med tillägg att Drewett 2011 också finns
som e-bok.
17. Planerade kurser
Lena Sjögren meddelade att Masterutbildningen kommer att få en ny utbildningsplan i
höst och att Antikens kultur och samhällsliv då kommer att skapa en ny obligatorisk
kurs om skrivprocessen som ska gå under termin 1.
18. Sent anmälda ärenden
a. Lottning av representant till institutionsstyrelsen efter fyllnadsval
Lottning genomfördes och Anna Hammervik blev ny suppleant för TA-personalen.
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b. Vad har institutionen för regler för förlängning av studieplaner eller förlängd
tid för inlämning av uppsatser/hemtentor osv ifall en student blir sjuk eller
råkar ut för en olycka?
På förekommen anledning under corona-pandemin har denna fråga lyfts av
Fakultetsrådet och det förefaller som om olika institutioner har olika policy.
Ämnesrådet önskade därför ett klargörande av hur Institutionen för arkeologi och
antikens kultur brukar göra. Frågan diskuterades och det fastslogs att institutionen
förutom att följa universitetets allmänna regler brukar kräva ett läkarintyg om en
student exempelvis genomgått en operation, för att studenten ska kunna få högsta
betyg även vid en omtentamen. Det konstaterades dock att det är svårt att
specificera regler i förväg då varje fall är olika.
19. Övriga frågor
a. Sakkunniga till Aikaterini Glykous ansökan om docentur
Institutionsstyrelsen beslöt att tillfråga Jan Apel samt Sabine Sten, Uppsala
universitet och Jaqui Mulville, Cardiff University om att vara sakkunniga till
ansökan. Jan Apel lämnade mötet vid denna punkt.
b. Institutionsskonferens
En institutionskonferens planeras till den 30 september.
20. Information
Ingen övrig information fanns att ta upp.
21. Nästa IS-möte
Nästa möte blir den 6 september kl. 15.00

Dessa beslut är fattade av institutionsstyrelsens ledamöter med ordförande prefekt Astri
Muren. Protokollförare var Anne Monikander och protokollet har justerats av Astri Muren
och Anna Jelicic.
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