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Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

    

Frånvarande ledamot Yvonne Maria Werner professor konferensresa 

    

Övriga närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 

 Marianna Svensson ekonom jobbskuggning 

 Magnus Zetterholm universitetslektor, 
biträdande prefekt 

till och med del av 
§40 

 
 

§ Ärende Beslut 

 
38 Utseende av justeringsperson. Oskar Hansson utses. 
   
39 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänd ändring. 
   
40 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, global kristendom 
och interreligiösa relationer, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, religionshistoria med 
inriktning mot islamologi och systematisk 
teologi. 

 
Dnr PA 2018/327 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §20. 

Magnus Zetterholm redogör för beredningen av 
ärendet. Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
Magnus Zetterholm lämnar därefter sammanträdet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ryszard Bobrowicz till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Magdalena Dziaczkowska till 
utbildning på forskarnivå i global kristendom 
och interreligiösa relationer samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Annamaria Laviola till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Simon Pedersen Schmidt till 
utbildning på forskarnivå i systematisk teologi 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Sebastian Ekberg, René 
Nissen, Tue Ravn, Enyi Hu, Ellen Vingren och 
David Wirzén. 

forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
40 
forts 

 Nämnden avser att vid fördelningen av 
anställningar inför 2019 års utlysning beakta 
dekanus beslut den 12 april angående den 
förändrade handledarsituationen vad gäller 
religionshistoria och religionshistoria med 
inriktning mot islamologi. 

   
41 Tre doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, kognitiv 
semiotik och nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/338 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §31. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Victor Bogren Svensson till utbildning 
på forskarnivå i allmän språkvetenskap samt 
att tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Sandra Cronhamn till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Juan Carlos Mendoza Collazos till 
utbildning på forskarnivå i kognitiv semiotik 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Johanna Karlsson och Eleni 
Seitanidi. 

   
42 Doktorandanställning i italienska eller 

semitiska språk. 
 

Dnr PA 2018/339 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §32. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Juhan Luomala till utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Naja Bjørnsson. 

   
43 Ansökan från [NN] om antagning till 

utbildning på forskarnivå i nordiska språk 
med annan finansiering. 
  
Dnr P 2018/2963 

 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden konstaterar att antagningsordningens 
huvudregel (kap 2) om att ledig utbildningsplats 
ska utannonseras äger företräde framför 
institutionens önskemål om kompetensutveckling 
för en redan anställd. Nämndens uppfattning är att 
det som redovisats inte motsvarar vad 
antagningsordningen anger som ”liknande 
särskilda skäl” för undantag från huvudregeln. 
 
Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 
att avslå ansökan. 
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§ Ärende Beslut 

 
44 Utlysning av doktorandanställning i 

religionsfilosofi med etik inom projektet 
Det ensamma barnet – lärande och 
värdeförhandlingar i mottagandet av barn 
på flykt. 
 
Dnr STYR 20178/2854 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i religionsfilosofi med 
etik inom projektet Det ensamma barnet – 
lärande och värdeförhandlingar i 
mottagandet av barn på flykt, finansierad av 
projektets medel. 

   
45 Utlysning av doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 
 
Dnr STYR 2018/2862 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att den inkomna 
finansieringsplanen är otillräcklig, eftersom 
projektets dispositionstid förutsätter att 
motfinansiering ges med både det sista året av 
ordinarie anställningstid och all förlängning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att avslå anhållan om utlysning. 

   
46 Budget 2019. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå i första hand en utökning av antalet 
doktorandanställningar till 25 och i andra hand att 
Academic Skills tilldelas 60 000 kronor. 
 
Nämnden vill också aktualisera frågan om arvoden 
för opponent och betygsnämndsledamöter och avser 
att återkomma till den under hösten. 

   
47 Extra sammanträde. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda den 21 augusti klockan 9.15. 

   
48 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §48a. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Oskar Hansson 


