Svenska verksamhetsnämndens möte 27.2.2018: Campusstyrgruppernas sammansättning och uppgifter
Vid universitetet finns campusstyrgrupper som har till uppgift att utveckla och samordna den
svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans, samt det
stöd som universitetsservicen ger för denna verksamhet. Svenska ärendens campuskoordinatorer
koordinerar styrgruppernas verksamhet och fungerar som sekreterare för dem. Styrgrupperna kan till
exempel behandla frågor som berör:
•

gränsöverskridande undervisning på svenska och samordning av resurserna för denna

•

studenternas möjlighet att delta i undervisning som ordnas av andra utbildningsprogram än det egna

•
•

studenternas möjligheter att avlägga tvåspråkiga examina
universitetets särskilda svenska riksansvar inom utbildningen

•

övriga frågor som berör den svensk- och tvåspråkiga verksamheten på campusområdet

Svenska verksamhetsnämnden utnämnde 27.2.2018 följande campusstyrgrupper:
Styrgruppen för utveckling av tvåspråkig undervisning i Vik:
Ordinarie medlem
Suppleant
Representerar
Yvonne Holm
Heidi Kidron
Farmaceutiska fakulteten
Helena Åström
Liselotte Sundström
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Anna Valros
Antti Iivanainen
Veterinärmedicinska fakulteten
Janna Pietikäinen
John Sumelius
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Emmie Salmelin
Studentkåren
Petra Wickholm
Maika Strömberg
Universitetsservicen
Styrgruppen för utveckling av den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus:
Ordinarie medlem
Suppleant
Representerar
Johan Bastubacka
Aura Nortomaa
Teologiska fakulteten
Anna Slotte
Ann-Christin Furu
Pedagogiska fakulteten
Åsa von Schoultz
Juhana Aunesluoma
Statsvetenskapliga fakulteten
Dan Helenius
Ellen Eftestöl-Wilhelmsson Juridiska fakulteten
Henrika Zilliacus-Tikkanen Jan-Erik Lönnqvist
Svenska social- och kommunalhögskolan
Hanna Lehti-Eklund
Henrika Tandefelt
Humanistiska fakulteten
Claes-Håkan Backström
Albert Ulenius
Studentkåren
Titus Wahlgren
Emmi Piippo
Studentkåren
Amy Rönnberg
Universitetsservicen
Mandatperioden för studentkårens representanter är åren 2018–2019, för övriga medlemmar 2018–2021.
Medlemmarna väljer bland sig en ordförande och vice ordförande för vardera styrgruppen. Representanter
från Gumtäkt kan kallas till mötena för styrgruppen i Vik då det är ändamålsenligt. Chefen för Svenska
ärenden har närvarorätt vid styrgruppernas möten. Styrgrupperna kan kalla övriga personer som
sakkunniga till sina möten. Styrgrupperna sammanträder minst en gång per termin.
Det finns också andra samordningsorgan för den svenska verksamheten, såsom campusgruppen för Vik och
Gumtäkt, Svenska arbetsutskottet vid medicinska fakulteten och Kommittén för tvåspråkig undervisning i
Gumtäkt. Svenska ärendens campuskoordinatorer koordinerar vid behov även dessa gruppers verksamhet
och fungerar som sekreterare för grupperna. Fakulteterna och utbildningsprogrammen beslutar om sina
interna samordningsorgan.

