
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-02-03 klockan 9.15 – 11.45 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med §237 
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
    
Frånvarande ledamot Jonas Lundblad doktorand seminarium 
    
Övriga närvarande Lena Ambjörn professor §243 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
235 Utseende av justeringsperson. Anna Nilsson utses. 
   
236 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
237 Meddelanden. Föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 

kommentarer till handlingarna. 
 
Sekreteraren informerar om planeringen inför 
karriärdagen för doktorander den 24 mars och om de 
synpunkter som lämnats på utkastet till doktorsenkät 
för Lunds universitet. 
 
Ordföranden informerar från EUA-CDE:s konferens 
i Budapest på temat samarbete och mobilitet i 
forskarutbildning. 

   
238 Tillgodoräknande i forskarutbildningen av 

studier på avancerad nivå. 
  
Jfr §§217 och 225. 

Den utsedda arbetsgruppen rapporterar. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden anser att det bör eftersträvas att 
tillgodoräknanden kan undvikas. Det kan ske genom 
reglering av förbudskaraktär eller genom att olika 
förkunskaper ger tillträde till forskarutbildningar av 
olika längd. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt arbetsgruppen att bereda ärendet vidare 
så att det kan föreläggas nämnden på nytt vid 
sammanträdet den 31 mars. 

   
239 Rutiner för och utformning av individuella 

studieplaner. 
  
Dnr HT 2010/151 
 
Jfr §§158 och 231. 

Den utsedda arbetsgruppen rapporterar från sitt 
senaste sammanträde och bedömer att ett förslag kan 
föreläggas nämnden vid sammanträdet den 23 juni. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-02-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
240 Medel för främjande av mobilitet och 

internationalisering i forskarutbildningen. 
 
Dnr HT 2011/61 
 
Jfr §234. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att införa 
vissa ändringar och därefter ombesörja utlysning med 
sista ansökningsdag den 18 mars, så nämnden kan 
behandla frågan om tilldelning den 31 mars. 

   
241 Enkät avseende bedömning av målen för 

doktorsexamen, med anledning av 
handlingsplanen för kvalitetsarbete, för 
EQ11 och HSV:s utbildningsutvärderingar. 
 
Dnr FIFO 2011/2 

Nämnden beslutar 
 
att välja ut ämnena arkeologi, litteraturvetenskap och 
praktisk teologi för att besvara enkäten; 
 
att svaren ska vara kansliet till handa senast den 18 
mars; 
 
att därefter vid sammanträdet den 31 mars tillföra 
sina egna synpunkter vad gäller främst frågorna 22 
och 23 innan de ifyllda enkäterna sänds in som 
områdets samlade svar. 

   
242 Angående slutseminarier. 

 
Dnr HT 2010/604 

Nämnden anser att bestämmelserna ska tolkas så att 
slutseminarium är obligatoriskt inför disputation 
men inte inför licentiatseminarium. Vidare finner 
nämnden att systemet med tredjeläsare har fördelar, 
men att det också är naturligt att ha seminariet som 
form för den granskning tredjeläsaren står för, och 
om ett sådant seminarium äger rum mot slutet av 
utbildningen uppfyller det bestämmelsernas syfte 
med slutseminarium. Att finna exakta former för 
detta är institutionernas ansvar. Seminariets fördelar 
– att vara ett forum för det akademiska samtalet, att 
möjliggöra dialog mellan opponent, respondent och 
åhörare samt att vara värdefullt även för övriga 
doktorander – bör enligt nämndens uppfattning göra 
det till en viktig övning inför disputationen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-02-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
243 Introduktionskursen. 

 
Jfr §§159 och 207. 

Lena Ambjörn redogör för sina erfarenheter från 
höstens kursomgång. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden kan med glädje konstatera att kursen, av 
utvärderingarna att döma, är uppskattad, inte minst 
vad gäller kursledarens insatser. Nämnden vill rikta 
ett tack till Lena Ambjörn för hennes värdefulla 
arbete därvidlag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt Lena Ambjörn att, med utgångspunkt i 
utvärderingarna, HTDR:s skrivelse och nämndens 
framförda synpunkter, komma med förslag till 
uppläggning av årets kurs till nämndens 
sammanträde den 31 mars. Ytterligare synpunkter 
kommer i detta sammanhang också att inhämtas från 
HTDR:s arbetsgrupp. Förslaget ska också knytas till 
ett underlag om vilka resurser som behövs för 
genomförandet. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Anna Nilsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-03-31 klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor ordförande del av §252 
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande; ej del av 

§252, jäv 
 Jonas Lundblad doktorand ej del av §252, jäv 
 Anna Nilsson doktorand  
    
Övriga närvarande Lena Ambjörn professor §254 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 Hanne Sanders professor §251 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
244 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
245 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
246 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §246a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §246b. 
Statistik över beslut per delegation 2010, 
bilaga §246c. 
Statistik över sökande till studiestöd, bilaga 
§246d. 

Föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Sekreteraren kommenterar kort de utsända 
sammanställningarna över sökande till de utlysta 
studiestöden och över delegationsbesluten för 2010. 

 
Sekreteraren och vice ordföranden informerar från 
seminariet om studiestödsberedning den 17 februari, 
då det framkom flera värdefulla synpunkter som ska 
beaktas inför kommande ansökningsomgångar. 
 
Sekreteraren och doktorandrepresentanterna 
rapporterar från karriärdagen för doktorander den 24 
mars och meddelar att en utvärdering kommer att 
göras av programmet. 

 
Ordföranden informerar om 
- att han och sekreteraren bidragit med vissa 
synpunkter till områdets svar angående EQ11 
- att universitetsstyrelsen den 15 april sannolikt 
kommer att besluta att året med utbildningsbidrag 
ska ersättas av doktorandanställning och att det 
kommer att gälla även redan utlysta studiestöd 
- att områdets Scientific Advisory Board besöker 
Lund i juni och har aviserat att den vill sammanträffa 
med forsknings- och forskarutbildningsnämnderna 
tisdagen den 14 juni klockan 11.30-13. 

   
247 Sammanträdestider hösten 2011. Nämnden beslutar 

 
att under hösten 2011 sammanträda den 6 september 
(heldag) samt den 20 oktober kl 9.15-12 och den 7 
december kl 9.15-12. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-03-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
248 Utlysning av studiestöd i retorik. 

 
Dnr HT 2011/3 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden noterar, efter påpekande från Gunlög 
Josefsson, vissa sakfel i den beskrivning av retorikens 
plats i gymnasieskolan som utgör bakgrund till 
ärendet. 
 
Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa ett externfinansierat tvåårigt studiestöd 
i retorik, avsett för tredje och fjärde årets 
forskarutbildning, den 15 september 2011. 
 

Nämnden kommer, mot bakgrund av att det kan 
röra sig om antagning av sökande med 
licentiatexamen i annat ämne, att noga granska hur 
kraven på progression och sammanhang mellan de 
två första årens forskarutbildning och dessa två år 
uppfylls, och hur detta framgår i institutionens 
beredningsunderlag. 

   
249 Utlysning av studiestöd i etnologi. 

 
Dnr HT 2011/151 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa ett delvis externfinansierat studiestöd i 
etnologi den 15 september 2011; 
 
att avsätta medel för motfinansiering av detta 
studiestöd i motsvarande ett år. 

   
250 Utlysning av studiestöd i teoretisk filosofi. 

 
Dnr HT 2011/169 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa ett delvis externfinansierat studiestöd i 
teoretisk filosofi snarast möjligt; 
 
att avsätta medel för motfinansiering av detta 
studiestöd i motsvarande ett år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-03-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
251 Forskarskolan i historia. 

 
Skrivelse från Hanne Sanders, bilaga §251. 

Hanne Sanders informerar om bakgrunden till 
ärendet och forskarskolans nuvarande situation. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom resonemangen i följeskrivelsen 
om vision och mål för forskarskolan; 
 
att rekommendera prodekanus att underteckna avtal 
med partnerhögskolorna i huvudsak enligt förslaget. 
 
Nämnden vill också understryka vikten av att den del 
av verksamheten som utgörs av det nationella 
nätverket för historiker bör kunna komma andra 
forskarutbildningsämnen inom området till godo, till 
exempel i samband med öppna seminarier.  

   
252 Medel för främjande av mobilitet och 

internationalisering i forskarutbildningen. 
 
Dnr HT 2011/61 
 
Förslag till utdelning, bilaga §252. 
 
Jfr §§234 och 240. 

Nämnden noterar med tillfredsställelse den stora 
mängden ansökningar av hög kvalitet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att kompensation för OH-kostnader inte ska utgå 
eftersom medlen ska gå oavkortat till det angivna 
ändamålet; 
 
att medel inte ska utgå för traktamente och 
måltidskostnader; 
 
att ospecificerade ansökningar eller ospecificerade 
poster i annars väl utformade ansökningar inte ska 
tilldelas medel. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fördela medel enligt bilaga. 
 
Ordföranden deltar inte i beslutet att tilldela Linnéa 
Gradén medel. Jonas Lundblad deltar inte i beslutet 
att tilldela honom själv medel. 

   
253 Enkät avseende bedömning av målen för 

doktorsexamen, med anledning av 
handlingsplanen för kvalitetsarbete, för 
EQ11 och HSV:s utbildningsutvärderingar. 
 
Dnr FIFO 2011/2 
 
Jfr §241. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
svar på frågorna 22 och 23 enligt diskussionen och i 
övrigt hänvisa till de tre utvalda ämnenas svar. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-03-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
254 Introduktionskursen. 

 
Jfr §§159, 207 och 243. 

Lena Ambjörn redogör för planeringen av höstens 
introduktionskurs. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå arbetsutskottet att avsätta medel för kursen 
enligt Lena Ambjörns förslag. 
 
Nämnden noterar med tillfredsställelse att punkt 1-3 
i HTDR:s senaste skrivelse har beaktats i planeringen 
och att därmed också skrivelsens sista punkt om 
delaktighet kan anses uppfylld. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Klas-Göran Karlsson  Ingar Brinck 
 §252 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(7) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-06-09 klockan 9.15 – 11.50 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med §257 
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
    
Frånvarande ledamot Jonas Lundblad doktorand sjukskrivning 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
255 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
256 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
257 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

mediehistoria. 
 
Dnr PA 2011/98-99 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erik Edoff och Karl Fredrik Charlie 
Järpvall till utbildning på forskarnivå i 
mediehistoria samt att tilldela dem studiestöd i 
högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Charlotte Frantzdatter Johansen och Fredrik 
Norén. 

   
258 Studiestöd för utbildning på forskarnivå, 

gemensamma för ämnena Gamla 
testamentets exegetik, kyrkohistoria, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi, religionshistoria, allmän 
inriktning, religionshistoria med inriktning 
mot islamologi och systematisk teologi. 
 
Dnr PA 2011/100-104 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden finner att den gemensamma rangordning 
som är institutionens förslag till innehavare av 
studiestöden inte har tillställts de sökande för 
möjlighet till erinran. Nämnden menar att detta inte 
uppfyller antagningsordningens krav: 
 

Innan beslut fattas om antagning skall ett underlag 
för beslut innefattande förslag till antagning och 
skälen för detta upprättas och delges de sökande. 

 
Vidare noterar nämnden att doktorandrepresentation 
inte förekommit vid sammanvägningen av de båda 
beredningsgruppernas förslag. Nämnden menar att 
detta inte uppfyller antagningsordningens krav:  
 

Minst en studeranderepresentant utsedd av 
studentkåren har rätt att delta under 
beredningsstadiet av ärende om antagning till 
forskarutbildningen. 
 

Trots dessa två påpekanden finner nämnden att 
underlaget är tillräckligt för att ligga till grund för 
beslut. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
  Nämnden vill också – även om det inte har påverkat 

förslaget till rangordning – understryka att den praxis 
som den ena beredningsgruppen anger (”då den 
särskilda behörighetens förkunskapskrav brister 
endast i ett ämne, kan denna brist inhämtas under 
forskarutbildningens gång”) inte står i 
överensstämmelse med studieplanernas reglering av 
behörighet. 
 
Slutligen vill nämnden uppmana institutionen att i 
framtida studiestödsärenden utforma yttranden i 
enlighet med nämndens fastställda riktlinjer för 
utlåtanden. Separata yttranden från ämnesföreträdare 
ska inarbetas i ett gemensamt utlåtande. 

 
Nämnden finner att NN vid ansökningstidens 
utgång inte insänt handlingar som styrker hans 
behörighet för forskarutbildning. Av handlingarna 
framgår att hans mastersuppsats då ännu inte 
godkänts eller betygsatts. NN kan alltså inte vid 
denna utlysning antas till forskarutbildning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Knut Aukland till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, allmän inriktning, 
vid humanistisk fakultet samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Jan Nylund till utbildning på forskarnivå 
i Nya testamentets exegetik samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Hans Olsson till utbildning på 
forskarnivå i missionsvetenskap med ekumenik 
samt att tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta David Svärd till utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta David Willgren till utbildning på 
forskarnivå i Gamla testamentets exegetik samt 
att tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 

 
att inte rangordna reserver i detta ärende. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
259 Ansökan från Anders Ackfeldt om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2011/94 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anders Ackfeldt till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med inriktning mot 
islamologi vid humanistisk fakultet med 
finansiering från Centrum för 
Mellanösternstudier och motfinansiering med 
motsvarande ett års fakultetsmedel enligt insänd 
finansieringsplan. 

   
260 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
religionsvetenskap med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2011/100 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i religionsvetenskap med annan 
finansiering med hänvisning till att han vid 
tillsättning av studiestöd (PA 2011/100-104) 
inte rangordnades i eller i anslutning till 
tätgruppen. 

   
261 Studiestöd för utbildning på forskarnivå, 

gemensamma för ämnena allmän 
språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, grekiska, latin, 
nordiska språk, semitiska språk och tyska 
med språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr PA 2011/105-109 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Sandra Debreslioska till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Andreas Hallberg till utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Astrid Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i latin samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Sanna Skärlund till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Axel Svahn till utbildning på forskarnivå 
i allmän språkvetenskap samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Nikolaos Domazakis, Pernilla Hallonsten, 
Albin Hillert, Krzysztof Protasewicz och Farhad 
Moezzipour. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
262 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

engelska med språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr PA 2011/110 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Albin Hillert till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom studiestöd i 
högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Krzysztof 
Protasewicz. 

   
263 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

allmän språkvetenskap, särskilt semantisk 
typologi och språkteknologi med inriktning 
mot landskapskategorier i svenska. 
 
Dnr PA 2011/111 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Felix Ahlner till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år. 

   
264 Studiestöd för utbildning på forskarnivå, 

gemensamma för ämnena franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur och 
fiktion, grekiska, kinesiska med inriktning 
mot områdesstudier och litteraturvetenskap, 
litteraturvetenskap, semitiska språk och 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning. 
 
Dnr PA 2011/112-116 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden finner att NN:s ansökan inkom den 14 
mars, det vill säga 13 dagar efter ansökningstidens 
utgång. Nämndens uppfattning är att den därför inte 
ska beaktas. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erik Erlanson till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Pedro de Felipe till utbildning på 
forskarnivå i spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Isak Hyltén-Cavallius till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Jonas Johannisson till utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Evelina Stenbeck till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 

 
att som reserv till studiestöden uppföra Malin 
Alkestrand. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
265 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
litteraturvetenskap med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2011/143 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap med annan 
finansiering med hänvisning till att den 
åberopade finansieringen inte kommer till stånd. 

   
266 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

praktisk filosofi. 
 
Dnr PA 2011/117 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden vill understryka att det framöver ska vara 
tydligt av underlaget att doktorandrepresentanten har 
deltagit i hela beredningsprocessen på 
institutionsnivå. 
 
Nämnden finner att institutionen önskar att med sitt 
myndighetskapital bekosta ytterligare ett studiestöd i 
praktisk filosofi. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Henrik Andersson och Frits Gåvertsson 
till utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi 
samt att tilldela dem studiestöd i högst fyra år 
vardera; 
 

att som reserv till studiestöden uppföra Mattias 
Gunnemyr. 

   
267 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

teoretisk filosofi. 
 
Dnr PA 2011/118 
 
Handlingar, se akten! 

Ingar Brinck meddelar att doktorandrepresentanten 
deltagit i hela beredningsprocessen, men att detta 
beklagligtvis inte framgår i det yttrande som kommit 
nämnden till del. 
 
Nämnden finner att institutionen önskar att med sitt 
myndighetskapital bekosta ytterligare ett studiestöd i 
teoretisk filosofi. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Justine Jacot och Oscar Ralsmark till 
utbildning på forskarnivå i teoretisk filosofi samt 
att tilldela dem studiestöd i högst fyra år vardera; 

 
att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Corrado Matta, Yacin Hammami, Simon 
Høffding och Line-Muriel de Ginet. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
268 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

arkeologi. 
 
Dnr PA 2011/119 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andreas Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Johan Kerttu. 
   
269 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

historisk arkeologi. 
 
Dnr PA 2011/120 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Sian Anthony till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Jan Kockum. 
   
270 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

historisk osteologi. 
  
Dnr PA 2011/121 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anna Tornberg till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Adam Boethius och Sara Gummesson. 

   
271 Ansökan från Ylva Bäckström om antagning 

till utbildning på forskarnivå i historisk 
osteologi med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2011/101 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ylva Bäckström till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi med finansiering 
från Berit Wallenbergs stiftelse enligt insänd 
finansieringsplan. 

   
272 Ansökan från Anna-Stina Ekedahl om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
antikens kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2011/102 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anna-Stina Ekedahl till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv med 
licentiatexamen som mål med finansiering i form 
av ålderspension. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
273 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

idé- och lärdomshistoria. 
  
Dnr PA 2011/122 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
kompletterande yttrande. 
 
Nämnden vill att yttrandet explicit redogör för hur 
bedömningskriterierna tillämpas på de sökandes 
samtliga insända merithandlingar, inte bara 
forskningsplanen, vilket kan medföra att 
beskrivningarna av vissa sökande behöver göras 
fylligare, speciellt vad gäller uppsatser och annan 
behörighetsgivande meritering. Nämndens 
uppfattning är att yttrandet ska vara så tydligt och 
motiveringarna och bedömningarna så utförliga att 
både de sökande och nämndens ledamöter ska kunna 
vara säkra på att det förslag nämnden lämnar om 
innehavare av studiestöd är välgrundat. 

   
274 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

bok- och bibliotekshistoria. 
  
Dnr PA 2011/123 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maria Simonsen till utbildning på 
forskarnivå i bok- och bibliotekshistoria samt att 
tilldela henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Karl Berglund, Nora Nygaard Campbell och 
Jesper Jakobsen. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-06-23 klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med §277 
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Anna Nilsson doktorand  
    
Övriga närvarande Johan Dahl systemadministratör till och med §277 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
275 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
276 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med den utsända ändringen 

att ärendet ”Studieplan för forskarutbildning i 
utbildningsvetenskap” utgår. 

   
277 Rutiner för och utformning av individuella 

studieplaner. 
  
Dnr HT 2010/151 
 
Jfr §§158, 231 och 239. 

Johan Dahl demonstrerar det elektroniska verktyg 
som utarbetats. Vissa delar, främst hjälptexter, 
återstår fortfarande. 
 
Nämnden avser att slutbehandla ärendet vid sitt nästa 
sammanträde och därefter kunna presentera verktyget 
vid en utbildning för handledare och prefekter eller 
motsvarande. De nya rutinerna kan därmed börja 
gälla för höstens nya doktorander i slutet av 
september och successivt för övriga. 

   
278 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §278. 

Protokollen från sammanträdena den 31 mars och 9 
juni läggs med vissa kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om rapporten från EQ11, 
besöket av områdets Scientific Advisory Board och 
Högskoleverkets beslut om examensrättigheterna för 
de teologiska och religionsvetenskapliga ämnena. 
 
Sekreteraren informerar om rektors beslut om 
avskaffandet av utbildningsbidrag vid Lunds 
universitet från och med årsskiftet 2012/2013. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
278 
forts 

 I anslutning till meddelandet om beslutet från 
områdesstyrelsens arbetsutskott angående 
doktoranders tillgång till faciliteter i 
forskarutbildningens slutskede beklagade Anna 
Nilsson att arbetsutskottet valt att fatta beslut i strid 
med både nämndens och HTDR:s 
rekommendationer. Hon påpekar att beslutet helt 
bortser från frågan om tillgång till elektroniska 
faciliteter och dessutom innebär försämrade 
möjligheter för doktorander, vilkas finansiering 
upphört, att kräva någon form av arbetsplats, egen 
eller delad. 

   
279 Sammanträdestider hösten 2011. Nämnden beslutar 

 
att, med ändring och komplettering av tidigare 
beslut, under hösten 2011 sammanträda den 8 
september (heldag), den 20 oktober kl 9.15-12, den 
7 december kl 9.15-12 och den 14 december kl 
16.15-17, sistnämnda sammanträde endast för 
beredning av studiestödsärenden från utlysningen 
den 15 september. 

   
280 Planering inför heldagssammanträdet i 

september. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
organisera sammanträdet med beaktande av 
nämndens synpunkter. 

   
281 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

idé- och lärdomshistoria. 
  
Dnr PA 2011/122 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §273. 

Nämnden konstaterar att Oscar Ralsmark har 
återtagit sin ansökan i detta ärende. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tove Paulsson Holmberg till utbildning 
på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela henne studiestöd i högst fyra år. 

   
282 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

teoretisk filosofi med inriktning mot 
kognitiva och icke-kognitiva teorier om social 
kognition och regelföljande. 
   
Dnr PA 2011/338 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Patrizio Lo Presti till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Line-Muriel 
de Ginet. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-06-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
283 Utlysning av studiestöd i historia. 

 
Dnr HT 2011/316 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa tre studiestöd i historia inom 
forskarskolan och två studiestöd i historia, 
finansierade med institutionens 
myndighetskapital, den 15 september 2011; 

 
att institutionens önskemål inför utlysningen den 1 
februari 2012 behandlas vid sammanträdet den 7 
december. 

   
284 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i praktisk teologi. 
 
Dnr HT 2011/240 
 
Förslag till studieplan, bilaga §284a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§284b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
285 Kursplan för introduktionskurs för 

forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2011/370 
 
Förslag till kursplan, bilaga §285a. 
Nämndens förslag till kursplan, bilaga 
§285b. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa kursplanen med föreslagna ändringar 
enligt diskussionen och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
286 Litteraturlista för introduktionskurs för 

forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt kursansvarig att inkomma med nytt 
förslag som beaktar synpunkterna från tidigare 
kursutvärderingar. 

   
287 Tack. Ordföranden tackar nämndens ledamöter för 

terminens arbete och tillönskar en trevlig sommar. 
Ett speciellt tack riktas till Anna Nilsson för 
värdefulla insatser under flera år, då hon nu lämnar 
uppdraget som ledamot i nämnden. 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Klas-Göran Karlsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-09-08 klockan 9.30 – 15.40 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor till och med §297 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande till och med del av §295 
 Linde Lindkvist doktorand från och med §295 
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
    
Övriga närvarande Johan Dahl systemadministratör §294 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
288 Utseende av justeringsperson. Jonas Lundblad utses. 
   
289 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
290 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §278a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §279b. 

Föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Sekreteraren rapporterar från konferens om Joint 
PhD den 2 september. 
 
Ordföranden informerar om 
- internrevisionens kommande granskning av 
forskarutbildningen, 
- den inkomna rapporten från områdets Scientific 
Advisory Board, 
- det universitetsgemensamma mötet om EQ11 den 
14 september, 
- förberedelserna för rekrytering av fem licentiander i 
spanska inom Vetenskapsrådets satsning på 
fortbildning av lärare. 

   
291 Studiestöd för utbildning på forskarnivå vid 

Centrum för teologi och religionsvetenskap. 
 
Dnr PA 2011/100 
 
Jfr §258. 
 
Handlingar, se akten! 

Efter återtagande från Knut Aukland återstår ett 
studiestöd vid Centrum för teologi och 
religionsvetenskap att fördela. Nämnden beslutade 
den 9 juni att inte rangordna reserver i ärendet och 
behandlar därför ärendet på nytt. Institutionen har 
inkommit med nytt förslag vad gäller rangordning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Ive Brissman till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, allmän inriktning, 
vid humanistisk fakultet samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-09-08   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
292 Internremiss – Visionsarbetet för 

biblioteksverksamheten vid LU 
 
Dnr LS 2011/446 och HT 2011/415 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att framföra följande att beakta i områdets remissvar: 
 
1. Nämnden ställer sig bakom de samstämmiga 
synpunkter som framkommit i institutionernas 
remissvar vad gäller organisation och finansiering och 
vill särskilt understryka att samma slutsatser kan dras 
både för utbildning på alla nivåer, inklusive 
forskarutbildning, och för forskningen.  
 
2. En ytterligare synpunkt är att inköparens val av 
medium, till exempel e-bok eller fysisk bok, också 
påverkar sättet att bedriva forskning och 
forskarutbildning och i förlängningen också vilka 
ämnen och problem som blir föremål för forskning. 
För att bearbeta vissa typer av problem krävs den 
överblick som fysiska medier (”böcker”) ger. 
Möjligheten till dialog mellan forskningsmiljön och 
inköpsansvariga är här av central betydelse, oavsett 
yttre organisationsform. 
 
3. Slutligen anser nämnden att distributionsformen 
för e-böcker, i färdiga paket, har en tendens att 
missgynna områdets ämnen. Uppbyggnaden med 
många små ämnesmiljöer gör att även centrala verk 
för ett visst ämne ofta kan saknas helt i beståndet. 
Denna rådande problematik uppmärksammas inte i 
förslaget, än mindre anges några lösningar. 

   
293 Revidering av bestämmelser för utbildning 

på forskarnivå inom området för humaniora 
och teologi. 
 
Dnr HT 2011/455 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att 
inför nämndens sammanträde den 20 oktober 
utarbeta förslag till reviderade bestämmelser och ny 
version av nämndens riktlinjer för utlåtanden. 

   
294 Rutiner för och utformning av individuella 

studieplaner. 
  
Dnr HT 2010/151 
 
Jfr §§158, 231, 239 och 277. 

Johan Dahl demonstrerar senaste versionen av det 
elektroniska verktyg som utarbetats. 
 
Nämnden beslutar att verktyget efter vissa mindre 
kompletteringar och en testkörning med några 
utvalda handledare och doktorander ska lanseras för 
prefekter och motsvarande den 4 oktober. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-09-08   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
295 Internationalisering av områdets 

forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2011/456 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att erbjuda översättning av studieplanerna för de 
ämnen som har känt ett behov av detta; 
 
att låta översätta områdets bestämmelser för 
forskarutbildning när den påbörjade revideringen är 
genomförd; 
 
att introduktionskursen fortsatt ska ges på svenska, 
men att doktorander som inte kan följa kursen 
uppmanas att tillsammans med kursansvarig och 
handledare finna andra, individuella lösningar. 
 
Vidare vill nämnden uppmuntra internationalisering 
i form av forskarutbildningskurser och andra vistelser 
i annan seminariemiljö i ökad utsträckning. 

   
296 Könsfördelningen inom områdets 

forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2011/457 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att genomföra ytterligare kartläggning vad gäller 
könsfördelningen på avancerad nivå (gruppen av 
potentiella sökande), motsvarande statistik för någon 
närliggande fakultet och eventuellt en kvalitativ 
undersökning av en mindre grupp potentiella 
sökande. 

   
297 Utbudet av Academic Skills 2011/2012. Nämnden beslutar 

 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
nämndens sammanträde den 20 oktober utarbeta 
förslag till utbud av Academic Skills för 2012 med 
periodisering också för kommande år, som även tar 
hänsyn till karriärdagen för doktorander. 

   
298 Remiss angående utlysning av studiestöd 

den 1 februari 2012. 
 
Dnr HT 2011/454 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att via remiss inhämta 
institutionernas önskemål om utlysning; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
studiestöden vid sammanträdet den 7 december. 

   
299 Medel för främjande av mobilitet och 

internationalisering. 
 
Dnr HT 2011/61 
 
Jfr §§234, 240 och 252. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att införa 
vissa ändringar och därefter ombesörja utlysning med 
sista ansökningsdag den 4 oktober, så nämnden kan 
behandla frågan om tilldelning den 20 oktober. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-09-08   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
300 Studieplan för forskarutbildning i 

utbildningsvetenskap. 
 
 

Ordföranden redogör för ärendets bakgrund. 
 
Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

   
301 Litteraturlista för introduktionskurs för 

forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Litteraturlista, bilaga §301. 

Nämnden beslutar 
 
att delegera till ordföranden att fatta beslut efter 
revideringar från  kursansvarig. 
 
 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Jonas Lundblad 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-10-20 klockan 9.15 – 12.20 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor ordförande del av §307 
 Magdalena Kjessler studerande  
 Linde Lindkvist doktorand till och med §310 
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande; ej del av 

§307, jäv 
 Jonas Lundblad doktorand ej del av §307, jäv 
    
Övriga närvarande Roger Johansson professor till och med §304 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
302 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
303 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
304 Studieplan för forskarutbildning i 

utbildningsvetenskap. 
 

Dnr HT 2011/376 

Roger Johansson orienterar om verksamheten inom 
institutionen för utbildningsvetenskap och redogör 
för förslaget till studieplan. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
kompletteringar vad gäller avsnittet om 
ämnesbeskrivning. 

   
305 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §305a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §305b. 

Föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 
- den nya studentbarometern och dess resultat om 
hur utbildningen förbereder för forskarutbildning 
- internrevisionens granskning av forskarutbildningen
- lanseringen av verktyget för individuella 
studieplaner 
- förberedelserna för forskarskola i de främmande 
språkens didaktik 
- områdets svar angående delprojekt 4 inom 
Fronesisprojektet. 
 
Sekreteraren och Gunlög Josefsson informerar om 
erfarenheter från sitt deltagande vid 
introduktionskursens första dag. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-10-20   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
306 Studieplan för forskarutbildning i spanska 

med didaktisk inriktning med 
licentiatexamen som mål. 

 
Dnr HT 2011/532 
 
Förslag till studieplan, bilaga §306a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§306b. 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
komplettering i form av en ny ämnesbeskrivning, 
som ska beskriva forskarutbildningsämnet spanska 
med didaktisk inriktning, inte den lokala 
ämnesmiljön i spanska. 
 
Nämndens uppfattning är att per capsulam-
förfarande ska undvikas i ärenden om allmänna 
studieplaner då en diskussion om innehållet starkt 
försvåras i förhållande till om ärendet behandlas vid 
ett sammanträde. 
 
Nämnden konstaterar att den engelska benämningen 
på ämnet i första hand bör vara ”The Theory and 
Practice of Teaching and Learning Spanish” i 
parallellitet med det befintliga ämnet svenska med 
didaktisk inriktning. 

   
307 Medel för främjande av mobilitet och 

internationalisering. 
 
Dnr HT 2011/61 
 
Fördelning av medel, bilaga §307. 
Ytterligare handlingar, se akten! 
 
Jfr §§234, 240, 252 och 299. 

Nämnden noterar med tillfredsställelse den stora 
mängden ansökningar av hög kvalitet i förhållande 
till utlysningens syfte. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fördela medel enligt bilaga. 
 
Ordföranden deltar inte i beslutet att tilldela Linnéa 
Gradén medel. Jonas Lundblad deltar inte i beslutet 
att tilldela honom själv medel. 

   
308 Utbudet av Academic Skills 2011/2012. 

 
Jfr §297. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa följande planering av moment som 
tränar akademiska färdigheter: 
 
 vt 

 
ht 

2012 Workshop om 
abstract och 
ansökningar 

Engelska, 
avhandlingstext eller 
motsvarande 

2013 Karriärdag Engelska, skriftlig 
eller muntlig  

2014 Träning av muntlig 
språkfärdighet 

Engelska 

 
Moment som berör engelsk språkfärdighet och  
-träning läggs under höstterminer, eftersom de i 
första hand riktar sig till doktorander som inte börjat 
forskarutbildningen samma år och som under hösten 
går introduktionskursen. Vårterminernas insatser 
ägnas annat än engelska och avses vartannat år bestå i 
en karriärdag. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-10-20   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
309 Revidering av bestämmelser för utbildning 

på forskarnivå inom området för humaniora 
och teologi. 
 
Dnr HT 2011/455 
 
Riktlinjer, bilaga §309. 
 
Jfr §293. 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå områdesstyrelsens arbetsutskott att 
fastställa ny version av bestämmelserna enligt förslag; 
 
att fastställa riktlinjer för institutionernas utlåtanden 
angående studiestöd enligt bilaga. 

   
310 Sammanträdestider våren 2012. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda den 2 februari (heldag) och att 
fastställa vårens övriga sammanträden den 7 
december. 

   
311 Rapport från områdets Scientific Advisory 

Board. 
Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Klas-Göran Karlsson  Ingar Brinck 
 §307 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-12-07 klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor från och med §314 
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    
Frånvarande ledamot Jonas Lundblad doktorand undervisning 
    
Övriga närvarande Jonas Granfeldt docent till och med §316 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
312 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
313 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg av ärendet 

”Internremiss – Föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå vid Lunds universitet [med mera]”. 

   
  Jonas Granfeldt informerar om forskarskolan De 

främmande språkens didaktik. 
   
314 Studieplan för forskarutbildning i engelska 

med didaktisk inriktning med 
licentiatexamen som mål. 

 
Dnr HT 2011/680 
 
Förslag till studieplan, bilaga §314a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§314b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
315 Studieplan för forskarutbildning i franska 

med didaktisk inriktning med 
licentiatexamen som mål. 

 
Dnr HT 2011/681 
 
Förslag till studieplan, bilaga §315a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§315b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
316 Studieplan för forskarutbildning i italienska 

med didaktisk inriktning med 
licentiatexamen som mål. 

 
Dnr HT 2011/682 
 
Förslag till studieplan, bilaga §316a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§316b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-12-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
317 Studieplan för forskarutbildning i 

utbildningsvetenskap. 
 

Dnr HT 2011/376 
 
Förslag till studieplan, bilaga §317a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§317b. 
 
Jfr §304. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
318 Studieplan för forskarutbildning i spanska 

med didaktisk inriktning med 
licentiatexamen som mål. 

 
Dnr HT 2011/532 
  
Förslag till studieplan, bilaga §318a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§318b. 
 
Jfr §306. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar och nödvändiga redaktionella 
ändringar. 

   
319 Ändring av studieplan för forskarutbildning 

i systematisk teologi. 
 

Dnr HT 2011/692 
  
Förslag till ändring, bilaga §319. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagen 
ändring. 

   
320 Uppföljning av ifrågasättandet av kvaliteten 

på utbildningen på forskarnivå i etik, 
missionsvetenskap med ekumenik och 
praktisk teologi vid Lunds universitet. 

Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom institutionens bedömning vad 
gäller de berörda ämnenas framtida verksamhet. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-12-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
321 Remiss angående utlysning av studiestöd 

den 1 februari 2012. 
 
Dnr HT 2011/454 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Med utgångspunkt i nämndens tidigare beslut om 
strategi för utlysning av studiestöd (§116) beslutar 
nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande fakultetsfinansierade 
studiestöd den 1 februari 2012: 
 
4 gemensamma för Gamla testamentets exegetik, 
islamologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk 
teologi, religionshistoria, allmän inriktning, 
religionsfilosofi och systematisk teologi, 
 
1 i engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
 
1 i grekiska (med inriktning mot 
språkvetenskap), 
 
3 gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, latin, 
nordiska språk, semitiska språk (med inriktning 
mot språkvetenskap) och tyska med 
språkvetenskaplig inriktning (med inriktning 
mot språkhistoria), 
 
5 gemensamma för engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, filmvetenskap, 
franska med inriktning mot franskspråkig 
litteratur och fiktion, grekiska (med inriktning 
mot litteraturvetenskap), litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig inriktning, 
semitiska språk (med inriktning mot 
litteraturvetenskap) och Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria, 
 
1 i antikens kultur och samhällsliv, 
 
1 i historisk osteologi, 
 
1 i kognitionsvetenskap, 
 
1 i praktisk filosofi, 
 
1 i musikvetenskap, 
 
1 i bok- och bibliotekshistoria, 
 
3 i historia och 
 
2 i mänskliga rättigheter. 

forts.  



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-12-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
321 
forts 

 Centrum för teologi och religionsvetenskap får 
vidkännas viss minskning i förhållande till de senaste 
utlysningarna. Nämnden framhåller att detta inte ska 
ses som vägledande för framtida fördelningsbeslut 
utan vid detta tillfälle kan motiveras med att det 
kvalitativa söktrycket vid senaste antagningen var 
något vikande. 
 
Ämnet historia har i och med detta beslut fått den 
välvilliga behandling som nämnden förutskickat vid 
det tidigare tillfälle (§229) då ämnet inte tilldelades 
studiestöd. 
 
Vad gäller önskemålen om utlysning av studiestöd i 
retorik gör nämnden bedömningen att ämnet i första 
hand bör stärkas genom rekrytering av personal på 
annan nivå än doktorander. Institutionen för 
kommunikation och medier var även föremål för en 
särskild satsning vid föregående utlysning, då två 
studiestöd tilldelades mediehistoria. 
 
Vidare beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande studiestöd, finansierade på 
annat sätt, den 1 februari 2012: 
 
2 i missionsvetenskap med ekumenik, 
finansierade av anslag från Vetenskapsrådet, 
 
3 i historia, finansierade av forskarskolan, 
 
2 i historia, omfattande forskarutbildningens 
tredje och fjärde år, finansierade av institutionens 
myndighetskapital, och 
 
upp till 3 studiestöd i utbildningsvetenskap, 
finansierade av institutionens myndighetskapital. 

 
Slutligen vill nämnden fästa institutionernas 
uppmärksamhet på att remissvaren bör vara tydliga 
vad gäller tillgång till arbetsplats. Önskemål om 
studiestöd ska alltid innebära att institutionen kan 
erbjuda motsvarande antal arbetsplatser. 

   
322 Rapport från områdets Scientific Advisory 

Board. 
 
Dnr HT 2011/431 
 
Jfr §311. 

Nämnden noterar att ärendet kommer att diskuteras 
vid det gemensamma nämndssammanträdet den 19 
december och avser att för egen del återkomma till de 
frågor som berör forskarutbildningen vid 
sammanträdet den 2 februari. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-12-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
323 Sammanträdestider våren 2012. Nämnden beslutar 

 
att utöver den tidigare fastställda heldagen den 2 
februari sammanträda: 
29 mars kl 9 
7 juni kl 13 (för studiestödsärenden från utlysningen 
i februari) och  
21 juni kl 9. 

   
324 Arvodering av ledamöterna i betygsnämnder 

vid disputationer. 
 
Dnr 2011/687 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återvända till frågan inför budgetberedningen och 
då även beakta andra arvodesfrågor. 

   
325 Internremiss – Föreskrifter för utbildning 

på forskarnivå vid Lunds universitet [med 
mera]. 
  
Dnr LS 2011/337 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt prodekanus att i arbetet med områdets 
remissvar framföra följande: 
 
- Dokumentet bör förses med en inledande 
formulering om att vidaredelegation är möjlig om 
inget annat anges. 
- Kriterierna för inrättande av 
forskarutbildningsämne innehåller överlappning. 
Punkt 1-3 framstår som heltäckande. 
- Beslut om allmän studieplan bör kunna fattas på 
samma sätt som beslut om antagning, det vill säga 
genom beredning i kollegialt organ och beslut av 
befattningshavare på fakultetsnivå. 
- Nämnden vill i anslutning till reglerna för 
individuell studieplan påminna om att  
institutionstjänstgöring inte är en del av 
forskarutbildningen. 
- Nämnden anser slutligen att den som utses till 
huvudhandledare normalt ska vara minst docent. 

   
326 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §326. 

Föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 
- genomförda sammanträden med båda 
referensgrupperna 
- inrättandet av den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden och dess uppdrag 
- inkomna utvärderingar för introduktionskursen. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Fredrik Lindström   Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2011-12-14 klockan 16.15 – 16.55 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
    
Frånvarande ledamot Magdalena Kjessler studerande tentamen 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
327 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
328 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
329 Doktorandanställning i retorik. 

 
Dnr PA 2011/788 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lisa Källström till utbildning på 
forskarnivå i retorik samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst två år; 
 

att som reserv till anställningen uppföra Maria 
Brännström. 

   
330 Fem doktorandanställningar i historia. 

 
Dnr PA 2011/789-793 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kristoffer Ekberg, Charlotta Forss, 
Bolette Frydendahl Larsen, Johannes Ljungberg 
och Niklas Svensson till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till anställningarna i rangordning 
uppföra Bonnie Clementsson, Kim Olsen, Robin 
Ekelund, Kerstin Danielsson, Marianne Sjöland, 
Malin McGlinn och Per Höjeberg. 

   
331 Ansökan från Agneta Edman om antagning 

till utbildning på forskarnivå i historia med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2011/515 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Agneta Edman till utbildning på 
forskarnivå i historia med annan finansiering 
enligt insänd finansieringsplan. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2011-12-14   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
332 Doktorandanställning i etnologi. 

 
Dnr PA 2011/794 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andréa Wiszmeg till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år. 

   
333 Tack. Ordföranden framför ett tack till nämnden för gott 

arbete och gott samarbete under mandatperioden. 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Klas-Göran Karlsson 
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