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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-10-12 klockan 9.15 – 11.20 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Emil Stjernholm doktorand  
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Oskar Hansson studerande annat åtagande 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare till och med §174 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
172 Utseende av justeringsperson. Emil Stjernholm utses. 
   
173 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
174 Jämställdhets-, likabehandlings-, mångfalds- 

och arbetsmiljöfrågor. 
 
Jfr §116. 

Arbetsmiljösamordnaren informerar om det aktuella 
arbetet med utgångspunkt i fakulteternas plan för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald samt 
arbetsmiljöpolicy och handlingsplan. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att låta undersöka möjligheten att ta fram statistik 
över handledare i forskarutbildningen, uppdelad efter 
kön; 
 
att låta ta fram statistik över antagna till 
forskarutbildningen, uppdelad efter kön; 
 
att låta ta fram statistik över sjukskrivning bland 
doktorander, uppdelad efter kön. 
 
Ett ytterligare område att granska ur ett 
jämställdhetsperspektiv är seminariekulturen. 

   
175 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §175a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §175b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från sammanträde med 
universitetets forskarutbildningsnämnd den 25 
september och från den pågående 
budgetberedningen. 
 
Olof Sundin och sekreteraren informerar från ett 
möte med Kommunförbundet Skåne den 3 oktober 
angående kombinationsanställningar mellan 
kommun och akademi. 
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§ Ärende Beslut 

 
176 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §176. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   
177 Alumnfrågor – inledande diskussion. 

 
Jfr §170. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inför sammanträdet med referensgruppen den 23 
november be institutionsföreträdarna att så långt 
möjligt kartlägga och sammanställa nuvarande 
sysselsättning för dem som avlagt doktorsexamen 
under perioden 2013-15. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
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Samuel Byrskog Emil Stjernholm 


