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PROTOKOLL Nr 8
Sammanträde
2020-11-06

Styrelsen
Institutet för Rysslands- och
Eurasienstudier

Tid: Den 6 november 2019 kl. 10:15-12:00
Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), Gamla torget 3, 3 vån, rum B519
Närvarande ledamöter:
Matthew Kott
Katarina Israelsson
Susanna Rabow-Edling
Helena Wockelberg
Kaj Hobér
Martin Kragh
Karine Åkerman-Sarkisian
Anna Appelberg
Semira Osmanovic
Frånvarande ledamöter:
Ausra Padskocimaite
Ordförande:
Claes Levinsson
Vid protokollet:
Mattias Vesterlund
Sammanträdet öppnas, styrelseledamöterna hälsas välkomna.
§1 Justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Martin Kragh till
justeringsperson.

§2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
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§3 Professorsrekrytering

§4 Meddelanden
- Intendenturen

Maria Andersson och Emma van Aller från Kansliet för humaniora
och samhällsvetenskap presenterade processen och tidsramarna för
professorsrekrytering. För IRES är det viktigt att ha en tydlig
kravprofil, eftersom kravprofilen sätter ramarna för vilken person
och vilka egenskaper man i slutändan får. Det gäller också att vi på
IRES har en samsyn kring hur kravprofilen utformas. Maria och
Emma förklarade vidare hur samtliga steg i rekryteringsprocessen
går till: dels vad den innebär för IRES, dels vad den innebär för
fakulteten.
Claes Levinsson är sedan 1 juli 2019 föreståndare för
intendenturen vid Gamla torget

-

Universitetsgemensam IT

Sedan månadsskiftet har UU universitetsgemensam IT.
IT-avgifterna är nu standardiserade över hela universitetet, men vi
vet ännu inte hur den slutliga organisationen kommer se ut och hur
stor kostnadsskillnaden för IT-avgiften kommer vara för IRES del.

-

Nytt internet på IRES

Under det kommande året kommer vi få nytt och snabbare internet
på institutionen. Detta kommer påverka lokalerna och vi måste
troligen delvis evakuera under tiden arbetet pågår. Tidsplan för när
arbetet sker är ännu inte fastställd.

-

Externa medel

IRES har inte fått några anslag från VR i år, men är involverade i
tre stora Horizon2020-projekt.

§5 Utbildning
- Masterprogrammet

Masterprogrammet påbörjades i höstas. Studenterna har haft
möjlighet att utvärdera programmet halvvägs genom terminen. 3
studenter har hittills hoppat av programmet.
Studentrepresentanterna Anna Appelberg och Semira Osmanovic
tycker att takten på undervisningen är lagom.
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Tre valbara kurser är under uppbyggnad inför tredje terminen:
Rysk rätt med Kaj Hobér, Nationalism med Matthew Kott och
Matthew Blackburn, samt med fokus på miljö med Vladislava
Vladimirova.
US-Russia Foundation i Washington D.C. letar efter nya
samarbetspartners i Europa, och har diskuterat betalda
praktikplatser med IRES för masterstudenterna sommartid. Målet
är att detta ska realiseras redan sommaren 2020.
-

Språkundervisning

Studenterna har påtalat att två grupper är för få grupper i deras
språkundervisning på programmet; avståndet mellan
nybörjargruppen och den avancerade gruppen är enligt studenterna
för stort. De tycker att det skulle behövas en tredje mellangrupp.
De som redan har grundläggande kunskaper i ryska känner inte att
de passar in i någon av grupperna.

-

Ny studentförening

Östeuropaforum var en studentförening som lades i malpåse efter
att IRES grundutbildning försvann 2009, men den kan nu
återupplivas av masterstudenterna. Det finns rum att använda som
föreningslokal i huset, och det kan bli tal om någon form av
ekonomiskt stöd från IRES.

§6 Ekonomi
- Tertialbokslut 2 2019

-

Budget 2020

Personalkostnaderna för andra tertialen 2019 var lägre än förväntat,
eftersom lektoratet inte tillsattes under året. Obalansen mellan
forskartjänster och lektorstjänster kommer innebära att fler
kommer behöva undervisa.
Under hösten har IRES haft överlämning på ekonomisidan.
Resekostnaderna kommer begränsas till 15 000 kr per år och
anställd. Journal of Baltic Studies behöver en ny assisterande
redaktör i samband med att Michael Loader slutar i januari.

