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Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor t o m del av §69 

 Yvonne Maria Werner professor fr o m del av §65 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §69 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
63 Utseende av justeringsperson. Lena Ambjörn utses. 
   
64 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
65 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §65a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §65b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Diskussion om rutiner för förlängning av 
doktorandanställningar med anledning av beslutet 
från fakultetsstyrelsens arbetsutskott (2018-09-19, 
§84). Beslutet ska meddelas nämndens 
referensgrupp. 
 
Med anledning av beslutet från universitetets 
forskarutbildningsnämnd (2018-09-24, §5) om 
obligatorisk kurs i forskningsetik för doktorander 
vill nämnden som sin uppfattning framföra att en 
kurs om 3 hp är alltför omfattande, om hela 
innehållet är universitetsgemensamt. För att kursen 
ska fylla sitt syfte krävs utrymme för fakultets- och 
ämnesspecifika perspektiv. Nämnden anser att ett 
ärende av denna typ borde föranleda universitetets 
forskarutbildningsnämnd att förordna om remiss 
till fakulteterna före beslutet. 
 
Ordföranden informerar från den pågående 
budgetberedningen. 

   
66 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §66. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
67 Judaistik som forskarutbildningsämne. Nämnden beslutar 

 
att föreslå institutionen att fortsätta beredningen av 
förslaget till allmän studieplan i syfte att den ska 
kunna fastställas vid nämndens nästa sammanträde. 

   
68 Forskarskola med fokus på 

samhällsutmaningar och Agenda 2030. 
 
Dnr STYR 2018/1392 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fakulteternas båda anställningar inom 
forskarskolan ska utlysas den 1 februari samt att 
återkomma till ett preciserat förslag vid nästa 
sammanträde i samband med förslaget om 
utlysning av övriga anställningar; 
 
att fastställa följande hantering av beredningen av 
de båda anställningsärendena: 
 

1. Varje institution bereder ansökningarna 
från de sökande i institutionens 
forskarutbildningsämne(n) och avger ett 
samlat förslag till rangordning. 
 
2. En beredningsgrupp, inrättad av 
forskarutbildningsnämnden, bereder ärendet 
för forskarutbildningsnämnden och upprättar 
ett förslag till antagning. 
 
3. Forskarutbildningsnämnden lämnar förslag 
för beslut av prodekanus enligt normal 
handläggning. 

   
69 Plan för kvalitetsdialoger och -utvärdering 

2019. 
 
Dnr STYR 2018/1257 
 
Jfr §61. 

Utbildningsledaren redogör för sitt förslag till plan 
för kvalitetsdialoger och -utvärdering 2019. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge utbildningsledaren i uppdrag att bearbeta 
förslaget i enlighet med diskussionen. 
 
att uppföljningsdagen för 2018 års 
kvalitetsdialoger äger rum den 11 januari. 

   
70 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i utbildningsvetenskap. 
 
Dnr U 2018/623 
 
Fastställd studieplan, bilaga §70. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Lena Ambjörn 


