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Området  för  humaniora och teo log i  
Forskarutb i ldn ingsnämnden 

 PROTOKOLL

2007-01-23 
 
13.15-14.45

 

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter Mari Bacquin forskarstuderande  
 Johan Brandtler forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt  grundstuderande  
 Erik Hedling  professor  
 Anders Jarlert professor  
 Werner G. Jeanrond professor, ordförande  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Valéria Molnár professor  
 Deborah Olausson professor  
 Bobby Wester grundstuderande   
    
Frånvarande ledamöter Hanne Trautner-Kromann professor tjänsteresa 
 Selma Porobic forskarstuderande  
    
Övriga närvarande Greger Andersson professor  
 Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
    

 
§ Ärende Beslut 
   
59 Utseende av justeringsperson. Erik Hedling utses.  
   
60 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
61 Meddelanden. 

 
Regleringsbrev för budgetår 2007 
avseende universitet och högskolor 
m.m. bilaga § 61 
 

Ordföranden meddelar att vårens utlysning av studiestöd 
kommer att ske med fyra vid CTR och två vid historisk-
filosofiska sektionen. 
 
Greger Andersson berättar med anledning av § 55 att de 
utlysta studiestöden vid Institutionen för arkeologi och 
antikens historia och Etnologiska institutionen kommer 
att tillsättas av historisk-filosofiska studiestödsnämnden 
och att det till studiestödsnämnden kommer att kopplas 
en sektionsextern sakkunnig.  Ordförande berättar att de 
fyra studiestöden på CTR är tillsatta.   
 
Klas-Göran Karlsson undrar om redovisningen 
beträffande könsfördelningen i forskarutbildningen som 
regleringsbrevet beskriver, ska diskuteras i nämnden på 
institutions- eller ämnesnivå. Anders Jarlert menar att 
könsfördelning bör redovisas för nämnden på ett sätt där 
även skillnader mellan fakultetsfinansierade, 
egenfinansierade och externt finansierade doktorander 
framkommer. Nämnden beslutar att ge sekreteraren i 
uppdrag att till nämndens nästa möte redovisa 
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könsfördelningen bland doktorander på ämnesnivå på ett 
sådant sätt att finansieringsform framgår.  
 
Ordföranden uppmärksammar nämnden på att 
regleringsbrevet föreskriver att utbildning på forskarnivå 
ska förbereda för en karriär såväl inom som utanför 
högskolan.  

   
62 Diskussion om innebörden av 

formulering ”tillgodogörande av 
forskarutbildningen”, 
högskoleförordningen 7 kap. §41.  
 
Antagningsordning avseende 
utbildningen på forskarnivå vid Lunds 
universitet, Dnr I G 9 6 251/2004, 
bilaga § 62 

Deborah Olausson inleder diskussionen med att 
förtydliga att diskussionen handlar om ”förmågan att 
tillgodogöra sig forskarutbildningen”, något som ska vara 
ett avgörande kriterium vid antagningsförfarandet enligt 
högskoleförordningen. Om området ska tillsätta en 
antagningkommitté, så som Hörnstenar för en ny 
forskarutbildningpolicy fastslår, är det nödvändigt att 
precisera vad som menas med ”förmågan att tillgodogöra 
sig forskarutbildningen”. De mål för forskarutbildningen 
som finns i Bestämmelser för forskarutbildningen inom 
området för humaniora och teologi är för vagt 
formulerade.  
 
Ordföranden menar att nämnden sedan tidigare 
konstaterat att en duktig grundutbildningsstudent inte per 
automatik är en duktig forskarutbildningsstudent, och att 
mer fokus måste ligga på förmågan att tillgodogöra sig 
forskarutbildningen. Till denna aspekt måste läggas andra 
aspekter som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen, 
med betoning på utbildning. Forskarutbildningen är en 
utbildning, och det innebär att man måste vara beredd på 
att förändras intellektuellt. Klas-Göran Karlsson anser att 
det i dagsläget blir vanligare att baskunskaperna väljs 
bort och att det ligger för mycket fokus vid resultaten. 
Greger Andersson instämmer och menar att arbetet med 
avhandlingen och läskurserna måste ske samtidigt. 
Ordföranden framhåller att skillnaden mellan det som 
krävs av grundstudenten och forskarstudenten är att det 
ställs krav på att forskarstudenten ställer metodologiska 
frågor och att denne utvecklar sin förmåga. I och med 
Bolognaprocessen har grundutbildningen fått en något 
förändrad förutsättning då den föreskriver progression 
och i det nya systemet kommer det även bli möjligt att 
tillgodogöra sig vissa kurser på den avancerade nivån i 
forskarutbildningen. Greger Andersson menar att det i 
vissa fall går att bedöma progression i sökandes kandidat- 
och magisteruppsats men att personliga samtal är en 
bättre indikator för att kunna bedöma någons förmåga att 
tillgodogöra sig forskarutbildningen. Sökande utifrån 
som är okända för institutionen kräver ett 
antagningsförfarande som gör även dem rättvisa. Valéria 
Molnár klargör att det krävs flera möten för att få 
kännedom om någons förmåga att tillgodogöra sig 
forskarutbildning och att flera olika sätt att bedöma måste 
kombineras, något som inte kommer att ge någon garanti, 
men en god prognos.             
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63 Utlysning av studiestöd våren 2007. Ordföranden berättar att det under våren 2007 kommer 

att utlysas fyra studiestöd inom CTR och två för ämnen 
inom Filosofiska institutionen och Institutionen för konst- 
och musikvetenskap.  Jan Hermanson och Greger 
Andersson åläggs att snarast se över vilka ämnen som har 
handledningsresurser fyra och ett halvt år framöver.  
 
Ordföranden informerar att utlysningen måste ske även 
på engelska. Sekreteraren redogör för 
Samhällsvetenskapliga fakultetens rutiner gällande 
internationell utlysning av studiestöd, där utlysningar och 
ansökningsblanketter översätts till engelska och 
publiceras på hemsidan samt sprids via universitetets 
befintliga, internationella samarbeten U21 och LERU.  
 
Anders Jarlert föreslår att HT utökar ansökningstiden från 
tre veckor till fyra veckor, för att tillse att det finns tid för 
internationella ansökningar att inkomma.  
 
Nämnden beslutar att uppdra åt Greger Andersson och 
Erik Hedling att ta upp frågan om internationell utlysning 
i områdesstyrelsen samt att utöka ansökningstiden från 
tre till fyra veckor.  

   
64 Finansiella effekter på och rutiner 

kring krav på minst två handledare per 
forskarstuderande, 
högskoleförordningen 6 kap. §31. 

Ordföranden inleder med att mena att kompetensen över 
hela området bör utnyttjas, men vem ska då betala och 
vem ska utse handledarna? Områdesordföranden Jan 
Svensson har framfört att han ställer sig positiv till att 
området skapar en pott för att finansiera kravet på minst 
två handledare per forskarstuderande och att styrelsen för 
området HT, alternativt forskarutbildningsnämnden på 
styrelsens mandat, utser handledare.  
 
De doktorandtjänster som tillträds i höst måste tilldelas 
minst två handledare var. Det är inte bara en ekonomisk 
fråga, hänsyn måste även tas till personalplaner.  
 
Valéria Molnár framför åsikten att området bör fastställa 
vilken summa varje doktorand har, som ska finnas i 
potten, och att denna summa ska svara mot en rimlig 
handledarpott. Potten ska uppnå nationell standard. Erik 
Hedling informerar om att dagens nivå inom SOL 
tillskriver 100 klocktimmar/år för handledarinsats.  
 
Greger Andersson påtalar systemets fyrkantighet, då det 
föreskriver att varje timme ska noteras, och det absurda i 
att föra den typen av räkenskaper även då handledare i 
vissa ögonblick konsulterar en kollega. En önskan om att 
vara mindre tjänsteman och mera vetenskapsman 
framförs. 
 
Ordföranden konstaterar att varje halvtimme räknas i 
dagens system och det är något som man dessvärre måste 
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kritiskt konstruktivt förhålla sig till.     
   
65 Inledande diskussion: Kostnader i 

samband med tryckning av 
doktorsavhandling. 

Ordföranden menar att publicering av avhandlingar i 
påkostade böcker är inte något som området ska bekosta 
fullt ut. Högskolelagen föreskriver inte bokutgivning, 
avhandlingen ska dock tryckas i så många exemplar som 
krävs för att säkerställa offentligheten i samband med 
disputationsprocessen.  

   
66 Studiestöd inom VR-projektet 

Lingvistiska strukturers effekt på 
kognitionen.  

Ordföranden informerar om att området förmodas få en 
sektionsövergripande doktorand. Projektet ska 
genomföras på humanistlabbet, som organisatoriskt ligger 
under SOL, och doktoranden inom projektet ska 
disputera i kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen. 
Detta har föranlett behov av övergripande rutiner och 
förhoppning om fler sektionsövergripande projekt.   

   
67 
 

Planering av och datum för nämndens 
möten under vårterminen. 
 

Ordföranden föreslår att ansvaret för att skriva om 
dokumentet Bestämmelser för forskarutbildningen inom 
området för humaniora och teologi, Dnr HT G 
11 143/2004, åläggs honom och sekreteraren. I arbetet 
ingår att arbeta in den nya förordningen, LUs nya 
riktlinjer samt de av nämnden utarbetade Hörnstenar för 
en ny forskarutbildningspolicy inom HT-området.  
 
Nämnden fastställer mötestider för våren 2007 enligt 
nedan 
1 mars kl. 10.15 
23 mars kl. 10.15 
23 april kl. 10.15 

 
 
 
Vid protokollet  

 
 
 
Carin Brenner   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Werner G. Jeanrond   Erik Hedling 
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 PROTOKOLL

2007-03-23 
 
10.15-11.55

 

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter Mari Bacquin forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt  grundstuderande  
 Erik Hedling  professor  
 Werner G. Jeanrond professor ordförande 
 Valéria Molnár professor  
 Deborah Olausson professor  
 Hanne Trautner-Kromann professor  
 Bobby Wester grundstuderande   
    
Frånvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande  
 Anders Jarlert professor tjänsteresa 
 Klas-Göran Karlsson professor tjänsteresa 
 Selma Porobic forskarstuderande  
    
Övriga närvarande Johan Bengtsson jurist t o m § 79 
 Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
 Kristoffer Holmqvist bibliotekarie t o m § 79 
 Annette Nilsson jurist t o m § 79 
 Marina Rochester fakultetssekreterare t o m § 79 

 
§ Ärende Beslut 
   
76 Utseende av justeringsperson. Deborah Olausson utses.  
   
77 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i utsänt skick.  
   
78 Meddelanden. 

 
 

Sekreteraren informerar med anledning av föregående 
mötes protokoll § 73 att områdets kontaktperson för 
jämställdhet har uppmanat de institutioner vid historisk-
filosofiska sektionen som har studiestöd utlysta att, 
tillsammans med rangordning av de sökande, redogöra på 
vilket sätt könsaspekten har beaktats.  
 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  

   
79 Kostnader och regler i samband med 

tryckning av doktorsavhandling.  
 
 

Annette Nilsson och Johan Bengtsson från juridiska 
enheten informerar om vad lagen och högskoleförordningen 
föreskriver angående doktorsavhandlingar.  
 
Nämnden konstaterar att fakulteten ska bära kostnaderna av 
de exemplar av avhandlingar som krävs för examination och 
att utbytesexemplar inte ingår i dessa. Kristoffer Holmqvist 
upplyser om att avhandlingar som läggs in i fulltext i 
SCRIPTA sprids över hela världen gratis.      
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80 Uppdatering av Bestämmelser för 
forskarutbildningen inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Förslag till uppdatering kapitel 4-5, 
bilaga § 80 A 
 
Fastställt förslag till uppdatering kapitel 
4-5, bilaga § 80 B 

Ordföranden ber nämnden att bortse från namngivna 
befattningar såsom prefekter och studierektorer eftersom 
den planerade omorganiseringen vid området inte är klar, 
något som kan komma att ändra ansvarsområden och 
beslutandenivå.   
 
Nämnden antar förslaget med ändringar och tillägg enligt 
bilaga § 80 B. Ordföranden påminner om att nämnden 
kommer att fatta beslut om bestämmelserna i sin helhet och 
att det fortfarande är öppet för nämnden att ändra i kapitel 
4-5.  

   
81 Diskussion: Framtida 

forskningsämnen/-områden inom HT.  
 
Om forskarutbildningen , bilaga § 81 

Forskningsnämnden konstaterar att dagens stora utbud av 
forskarutbildningsämnen kommer att minska, även om 
kompetensen kommer att finnas kvar. 
Forskarutbildningsämnets begrepp måste vidgas och 
området måste fundera på vilka av dagens ämnen som ska 
samarbeta och vilka särskilda behörighetskrav som ska 
ställas.  
 
Nämnden ger följande personer i uppdrag att ta fram 
förslag på forskarutbildningsämnen: 
Hanne Trautner-Kromann, tillsammans med Jan 
Hermanson (CTR),  
Deborah Olausson, tillsammans med Greger Andersson 
(Historisk-filosofiska sektionen), 
Erik Hedling, tillsammans med Björn Larsson (SOL). 
 
Forskarutbildningsnämnden beslutade att utarbeta en mall 
för allmänna kursplaner, där beskrivningen av allmänna 
kursplaner i bilaga § 81 ska fungera som en grund. Björn 
Larsson bör knytas till arbetet med att ta fram mallen.  

   
82 Kommande möten. Nämnden beslutar att ha ytterligare ett sammanträde, 

utöver det sedan tidigare inplanerat den 23 april. Datum för 
terminens sista möte blir den 8 maj kl. 10.15-11.30. 

   
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
Carin Brenner   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Werner G. Jeanrond   Deborah Olausson 
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 PROTOKOLL

2007-04-23  
 
10.15-12.05

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter Mari Bacquin forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt  grundstuderande fr o m § 87 
 Johan Brandtler forskarstuderande  
 Erik Hedling  professor  
 Anders Jarlert professor  
 Werner G. Jeanrond professor ordförande 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Valéria Molnár professor  
 Deborah Olausson professor fr o m § 87 
    
Frånvarande ledamöter Selma Porobic forskarstuderande  
 Hanne Trautner-Kromann professor tjänsteresa 
 Bobby Wester grundstuderande   
    
Övriga närvarande Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
 Gunnel Holm kanslichef t o m § 86 
 Jan Svensson områdesdekan t o m § 86 
    

 
§ Ärende Beslut 
   
83 Utseende av justeringsperson. Mari Bacquin utses.  
   
84 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs med tilläggen § 9. Kursgivning och 

§ 10. Ekonomiska konsekvenser av fakultetens princip att 
finansiera fjärde året av extern forskningsfinansierade 
doktorander.   

   
85 Meddelanden. Ordföranden meddelar att nämnden efter sitt möte den 8 

maj kommer att skicka förslag på nya bestämmelser för 
forskarutbildningen till områdesstyrelsen. Områdesstyrelsen 
tar ställning till eventuell delegering, något som nämnden 
inte lämnar förslag på.  

 
 

 
Mari Bacquin påpekar med anledning av § 81 att det ska stå 
forskarutbildningsnämnden.  

   
Erik Hedling informerar om att Wahlgrenska stiftelsen har 
avsatt 10 miljoner kronor för inrättandet av fem 
doktorandtjänster inom ämnena filmvetenskap, kultur och 
media, media- och kommunikationsvetenskap, 
pressvetenskap och statsvetenskap vid Lunds universitet (4) 
och Malmö Högskola (1). Wahlgrenska stiftelsen 
finansierar 90 % av fyra års tjänstgöring och 
områdesdekanen har godkänt fakultetsfinansiering för 

86 Wahlgrenska stiftelsens finansiering av 
fem doktorandtjänster med inriktning 
mot Medier, demokrati och 
globalisering.  
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återstående tid, för doktoranderna vid HT. Till varje tjänst 
har stiftelsen avsatt 25 000kr/år för expenser.  800 000kr  är 
avsatt för kringevenemang för hela forskningssatsningen. 
Nämnden förordar att projektet genomförs som en 
forskarskola. Valéria Molnár undrar varför stiftelsen valt att 
inte finansiera doktorandtjänsterna fullt ut och Erik 
Hedling menar att det inte är ovanligt att externa 
finansiärer kräver motfinansiering. Marie Bacquin frågar 
varför de 800 000kr för kringevenemang inte kan användas 
för att bekosta 10 % av doktorandtjänsterna som fakulteten 
annars får stå för. Erik Hedling hänvisar till donators vilja. 
 
Gunnel Holm påpekar att det måste finnas en 
organisatorisk ram i arbetet. Erik Hedling instämmer och 
åtar sig att i diskussionerna med Samhällsvetenskapliga 
fakulteten föra fram vikten av ett gemensamt projektansvar. 
 
Nämnden uttrycker glädje och tillfredsställelse över 
donationen och hänvisar till donators vilja som motivering 
för att frångå områdets bestämmelser om att 
externfinanserierade studiestöd ska utgå med samma 
ersättning som för fakultetsfinansierade doktorander.      

   
87 Uppdatering av Bestämmelser för 

forskarutbildningen inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Förslag till uppdatering kapitel 6, bilaga 
§ 87 A 
 
Till forskarutbildningsnämnden 23 april 
2007, bilaga 87 B 
 
Fastställt förslag till uppdatering kapitel 
6, bilaga § 87 C 

Klas-Göran Karlsson föreslår att forskarskolan i historia 
lämnas utanför de nya bestämmelserna med hänvisning till 
att doktorander inom forskarskolan omfattas av den 
särskilda programförklaring för forskarskolan i historia som 
fastställdes av områdesstyrelsen 6 februari 2000. Nämnden 
tillstyrker detta.  
 
Nämnden antar förslaget med ändringar och tillägg enligt 
bilaga § 87 C efter diskussion om tryckningsbidrag och 
publikationsform av doktorsavhandlingar.   

   
88 Ansökan om förlängd finansierad 

studietid. 
 
Angående doktorander som inte 
disputerat inom doktorandanställningens 
tidsomfattning, bilaga § 88 A 
 
Ansökan från Jenny Nord, bilaga § 88 B 

Forskarutbildningsnämnden beslutar att rekommendera 
områdesstyrelsens ordförande att avslå ansökan om förlängd 
studietid utöver den tid som doktoranden är berättigad 
förlängning för. 

   
89 Beredning av allmän studieplan för 

forskarutbildning i Svenska med 
didaktisk inriktning vid Malmö högskla 
och Lunds universitet. 
 
Utbildningsplan för forskarutbildning i 
Svenska med didaktisk inriktning vid 
Malmö högskola och Lunds universitet, 
bilaga § 89 

Forskarutbildningsnämnden tillstyrker studieplanen med 
förbehållet att planen ändras i enlighet med uppdateringen 
av Bestämmelser för forskarutbildningen inom området för 
humaniora och teologi senare i år, när bestämmelserna är 
fastställda av områdesstyrelsen. 



Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 

Protokoll 2007-04-23 
 3(3) 

   
90 Fortsatt diskussion: Framtida 

forskningsämnen/-områden inom HT.  
 
Remiss angående grundutbildningens 
huvudområden, bilaga § 90 

Erik Hedling och Björn Larsson föreslår att SOL får 
följande tre huvudområden: Språk, Litteratur och språk- 
eller mediespecifika kulturstudier. 
 
Jan Hermansson föreslår att CTR får följande två 
huvudområden: Religionsvetenskap och Teologi. 
 
Deborah Olausson meddelar att historisk-filosofiska 
sektionen kommer att föra diskussioner om huvudområden 
i sektionens studiestödsnämnd. 

   
91 Kursgivning Ordförande påminner nämnden att en gemensam 

kursgivning för områdets doktorander ska ges till hösten. 
Nämnden utser Erik Helding (sammankallande), Anders 
Jarlert, Klas-Göran Karlsson, Johan Brandtler och Lovisa 
Brännstedt att utforma ett förslag till gemensam kurs.  

   
92 Ekonomiska konsekvenser av 

fakultetsfinansiering av fjärde året. 
Sekreteraren informerar om att historisk-filsosofiska 
sektionen kan bli tvungna att avstanna utlysning och 
antagning till utbildning på forskarnivå, då sektionen har 
flera doktorander vars fjärde år ska bekostas av de medel 
som avsätts för nyantagning. Sekreteraren ska återkomma 
till nämnden med mer exakta siffror.   

   
   

 
 

Vid protokollet  
 

 
 
Carin Brenner   
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Werner G. Jeanrond   Mari Bacquin 
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 PROTOKOLL

2007-05-08  
 
10.15-11.30

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter Mari Bacquin forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt  grundstuderande  
 Erik Hedling  professor fr o m § 96 
 Anders Jarlert professor  
 Werner G. Jeanrond professor ordförande 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Hanne Trautner-Kromann professor  
 Deborah Olausson professor  
    
Frånvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande  
 Selma Porobic forskarstuderande  
 Valéria Molnár professor  
 Bobby Wester grundstuderande   
    
Övriga närvarande Marina Rochester fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
    

 
§ Ärende Beslut 
   
93 Utseende av justeringsperson. Hanne Trautner-Kromann utses. 
   
94 Fastställande av dagordningen. Enligt kallelsen och med tillägg av § 8. Studieplan för 

pressvetenskap. 
   
95 Meddelanden. Underlaget för handledarsamtal läggs till handlingarna för 

eventuella åtgärder i höst.  
Underlag/mall för handledarsamtal, 
bilaga § 95 

 
Tidigare protokoll lades till handlingarna efter smärre 
justering. Jan Hermanson påpekar beträffande § 90 att det 
ska ändras till ”Jan Hermanson informerar om pågående 
diskussioner inom CTR om följande huvudområden. 
Religionsvetenskap och Teologi.” 

   
96 VR-finansierat och fakultetsfinansierat 

studiestöd i teoretisk filosofi. 
Nämnden informeras om att Jan Svensson har godkänt 
finansieringsplanen. 

  
Skrivelse från Björn Petersson,  Nämnden noterar att det finns handledningsresurser för det 

studiestöd som ska utlysas. bilaga § 96 
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97 Uppdatering av Bestämmelser för 
forskarutbildningen inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Förslag till uppdatering, bilaga § 97A 
 
Fastställt förslag, bilaga § 97B, 
Dnr HT 2007/84/G 10 

Nämnden ger sekreteraren i uppdrag att göra språkliga 
ändringar. 
 
Nämnden ställer sig bakom förslaget efter smärre justeringar 
och förbättringar i enlighet med bilaga § 97 B.  

   
98 Områdesgemensam introduktionskurs 

för doktorander (jfr § 91). 
 
Minnesanteckningar, bilaga § 98 

Erik Hedling redogör för tankegångarna i förslaget. 
 
Nämnden ger arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta en 
kursplan för introduktionskurs till nämndens första möte 
HT-07. Erik Hedling är sammankallande i gruppen. 

   
99 Mall för allmänna studieplaner. 

 
Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå till doktorsexamen vid 
området för humaniora och teologi, bilaga 
§ 99 

Förslaget sänds till områdesstyrelsen i väntan på mandat 
därifrån att gå vidare med arbetet. 

   
100 Studieplan för forskarutbildning i 

pressvetenskap vid Lunds universitet. 
 
Förslag, bilaga § 100 

Forskarutbildningsnämnden tillstyrker studieplanen med 
förbehållet att planen ändras i enlighet med uppdateringen 
av Bestämmelser för forskarutbildningen inom området för 
humaniora och teologi senare i år, när bestämmelserna är 
fastställda av områdesstyrelsen. 

   
101 Terminens avslutning. Ordföranden tackar för det mycket goda samarbetet under 

terminen och önskar alla en god sommar. 
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
Marina Rochester  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Werner G. Jeanrond   Hanne Trautner-Kromann 
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 PROTOKOLL

2007-09-17  
 
10.15-11.55

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande  
 Jonas Bååth grundstuderande  
 Johan Cato forskarstuderande  
 Erik Hedling  professor ordförande 
 Anders Jarlert professor  
 Valéria Molnár professor  
 Anna Nilsson forskarstuderande  
 Deborah Olausson professor  
    
Frånvarande ledamöter Klas-Göran Karlsson professor resa 
 Hanne Trautner-Kromann professor annat åtagande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
    

 
§ Ärende Beslut 
   
102 Utseende av justeringsperson. Deborah Olausson utses. 
   
103 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställes i utsänt skick med tilläget § 109 

Obligatorisk introduktionskurs för doktorander.  
   
104 Meddelanden. Sekreteraren meddelar att en rapport om Vårdalinstitutets 

verksamhet finns på hennes rum.   
Frågor inför HSV:s Doktorandspegel § 
104 

   
105 Mall för allmänna studieplaner. Nämnden diskuterar förslaget och inkomna synpunkter och 

fastställer förslaget i enlighet med bilaga § 105 C.  
Förslag till mall för allmänna 
studieplaner, bilaga § 105 A 

 
Nämnden konstaterar att det även bör utarbetas en mall för 
licentiatutbildningarnas kursplaner.   

Institutionerna synpunkter på förslaget, 
bilaga § 105 B 

 
 

 
Fastställt förslag till mall för allmänna 
studieplaner, bilaga 105 C 
 

   
106 Forskarskolor för yrkesverksamma 

lärare, ”lärarlyftet”.  
Nämnden tillstyrker anmälningarna från CTR, Historiska 
institutionen och tyska samt intresseanmälningar från 
Susanne Schlyter och Verner Egerland.   

Utlysningen, bilaga § 106 A  
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Intresseanmälan, bilaga § 107 B 
   
107 Remiss: Kompensation för 

doktoranders studietid vid 
internationella och nationella uppdrag. 
 
Remiss, bilaga § 107 A 
 
Förlängning av anställning som 
doktorand och utbildningsbidrag…, 
bilaga § 107 B 
 

Anna Nilsson föreslår att antalet dagar som föreskrivs i 
remissen utgör riktlinjer, såsom de dagar som i dagsläget 
regleras i Lunds universitets förlängningslista. Nämnden 
tillstyrker Annas förslag.  
 
 

   
108 Förfrågan med anledning av externa 

handledare.  
 
Förfrågan, bilaga § 108 

Nämnden anser att biträdande handledare inte behöver gå 
den obligatoriska handledarutbildningen vid Lunds 
universitet.  

   
109 Obligatorisk introduktionskurs för 

doktorander. 
Ordföranden uppdaterar nämnden avseende utarbetande av 
kursplan till den obligatoriska introduktionskursen, som 
kommer att ges tidigast nästa termin. Nämnden ger 
ordföranden i uppdrag att utarbeta kursplanen och att 
inhämta synpunkter från den arbetsgrupp som tillsattes i 
våras.  

   
110 Kommande möten.  Nämnden fastställer mötestider för hösten 2007enligt 

nedan 
24 oktober 10.15-12.15 
21 november 10.15-12.15 
19 december 10.15-12.15 
 
Vid nästa sammanträde avsätts en timme för diskussioner 
rörande kommande utlysningsförfarande.  

 
 

Vid protokollet  
 

 
 
Carin Brenner  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Erik Hedling   Deborah Olausson 



 1•(3) 
 
 
 
 
 
 
 

 PROTOKOLL

 2007-10-24 
 
10.15-11.35

 

 
 
 

Närvarande ledamöter Jonas Bååth grundstuderande  
 Johan Cato forskarstuderande  
 Erik Hedling  professor ordförande 
 Anders Jarlert professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Björn Larsson professor  
 Valéria Molnár professor fr o m § 114 
 Anna Nilsson forskarstuderande  
 Deborah Olausson professor  
 Hanne Trautner-Kromann professor fr o m 115 
    
Frånvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande  
    
Övriga närvarande Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermanson studierektor för FU, CTR  
    

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
111 Utseende av justeringsperson. Jonas Bååth utses. 
   
112 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställes i utsänt skick med tilläget § 118 

Kursplaner samt ändring av ordningen på kallelsen så att 
ärendena behandlas enligt följanden § 1, § 2, § 3, § 4, § 7, 
§ 6, § 5.  

   
113 Meddelanden. 

 
Sekreteraren informerar om arbetet inom jämställdhets- och 
likabehandlingsnämnden med att förebygga sjukskrivning 
av kvinnliga doktorander och förslaget om ett 
mentorsprogram för såväl manliga som kvinnliga 
doktorander. Diskussionen om ett arbetsmarknadsinternat/-
dag för doktorander nära disputation, som ännu en åtgärd 
för att förebygga stressrelaterad sjukskrivning, bör förläggas 
i forskarutbildningsnämnden.  
 
Sekreteraren och Deborah Olausson redogör kortfattat för 
diskussioner som historisk-filosofiska sektionen hade vid sitt 
internat 15-16 oktober, där bland annat gemensam 
kursgivning inom forskarutbildningen diskuterades. 
Deborah Olausson utsågs som sammankallande i 
diskussioner rörande samordning av forskarutbildning.  

   
114 Kursplan för introduktionskurs.  Nämnden diskuterar förslaget och fastställer förslaget till 
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Förslag till introduktionskurs för 
forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi, bilaga § 114 A. 
 
Fastställt förslag till introduktionskurs för 
forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi, bilaga § 114 B.  

områdesstyrelsen i enlighet med bilaga § 114 B. 
 
 
 

   
115 Diskussion: Framtida 

utlysningsförfarande. 
Forskarutbildningsnämnden diskuterar olika alternativ för 
utlysningsförfarande av områdets studiestöd. De 
ekonomiska förutsättningarna kommer att tillåta runt 80 
doktorander för hela området och 1 januari 2009 försvinner 
sektionerna, vilket förändrar tilldelningsrutinerna för 
studiestöd.  
 
Nämnden tillsätter en grupp bestående av Deborah 
Olausson, Klas-Göran Karlsson och Anna Nilsson som får i 
uppdrag att se över de organisatoriska förutsättningarna för 
förändrade utlysningsrutiner inom hist-fil sektionen. 
 
Ordföranden uppdras att författa en skrivelse med 
anledning av nämndens diskussioner som med sekreterarens 
försorg skickas på remiss till områdets forskar- och 
handledarkollegier.  
 
Nämnden beslutar att föreslå institutionerna att inte 
specificera den särskilda behörigheten med 
kurser/inriktning på avancerad nivå utan istället ange 
”ett/två år på masternivå med relevant inriktning.  

   
116 Diskussion: Strategisk plan för 

forskarutbildningen. 
Ordföranden meddelar att Björn Larsson har inlett arbetet 
med att ta fram ett förslag på strategisk plan för 
forskarutbildningen.  
 
Björn Larsson uppmanar CTR och Historisk-filosofiska 
sektionen att se över vad som redan finns i form av 
strategiska dokument såsom utvärderingar från HSV. 
Diskussionen återupptas vid nämndens möte den 21 
november.  

   
117 Studieplan för licentiatutbildning.  Nämnden ger ordföranden i uppdrag att presentera ett 

förslag på mall för licentiatutbildning.  
   
118 Kursplaner. Nämnden konstaterar att den allmänna studieplan som var 

aktuell då en doktorand blev antagen är den studieplan som 
är giltig, även om doktoranden har licentierat och ska 
fortsätta doktorera.   

   
 

 
Vid protokollet  
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Carin Brenner  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Erik Hedling   Jonas Bååth 



 1•(3) 
 
 
 
 
 
 
 

 PROTOKOLL

 2007-11-21 
 
10.15-11.45

 

 
 
 

Närvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande fr o m § 122 
 Erik Hedling  professor ordförande 
 Anders Jarlert professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Björn Larsson professor  
 Valéria Molnár professor  
 Anna Nilsson forskarstuderande  
 Deborah Olausson professor  
    
Frånvarande ledamöter Jonas Bååth grundstuderande  
 Johan Cato forskarstuderande anmält förhinder 
 Hanne Trautner-Kromann professor sjuk 
    
Övriga närvarande Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Svensson områdesdekan under § 122 
    

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
119 Utseende av justeringsperson. Anders Jarlert utses. 
   
120 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställes i utsänt skick. Följande ärenden 

anmäls under § 8 Övrigt: Behandling av studiestöd, 
Beredning av studiestöd inom forskarskolan i historia, 
Utlysningsförfarande inom hist-fil 2008 samt Strategisk 
plan.  

   
121 Meddelanden. 

 
Välkomna till ny seminarieserie på 
Lärande Lund, bilaga § 121 

Sekreteraren informerar om Lärande Lunds seminarieserie 
Kvalitet och Effektivitet i Forskarutbildningen, bilaga § 
121. 
 
Deborah Olausson meddelar att företrädare för samtliga 
forskarutbildningsämnen inom historisk-filosofiska 
sektionen samt tre doktorandrepresentanter kallades till ett 
möte den 15 november. De närvarande inventerade och 
diskuterade samarbete avseende kursgivning och seminarier 
inom forskarutbildningen. Gruppen träffas igen den 5 
december.   

   
122 Studiestöd finansierade av andra 

lärosäten. 
 
Studiestöd finansierade av andra 
lärosäten, bilaga § 122 A 

Jan Svensson informerar om den kontraktsmall som 
universitetet håller på att ta fram som ska ligga till grund för 
alla avtal avseende doktorander som delas mellan LU och 
andra lärosäten.  
Nämnden beslutar att avvakta ärenden rörande samarbeten 
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Protokollsutdrag SOL-styrelsen, bilaga § 
122 B. 
 
Utlysningsförslag från Södertörns 
högskola, bilaga § 122 C 
 
Förslag angående utökat samarbete 
rörande forskarutbildningen i historia, 
bilaga § 114 D.  

om doktorander med andra lärosäten till dess att den 
universitetsgemensamma kontraktsmallen är fastställd. 
 
 

   
123 Arbetsmarknadsinternat. 

 
Arbetsmarknadsinternat, bilaga § 123 

Sekreteraren föredrar ärendet och klargör att områdets 
arbetsmarknadskoordinator inte arbetar med doktorander.  
 
Nämnden uppdrar åt doktorandrepresentanter och 
sekreteraren att presentera ett utförligare förslag till 
kommande möte.       

   
124 Gemensam kursgivning inom U21. Sekreteraren föredrar ärendet och klargör att områdets 

internationella sekretariat inte arbetar med doktorander.  
 
Nämnden ger ordföranden i uppdrag att se över 
möjligheterna till ekonomiskt stöd från universitetet att 
utveckla en forskarutbildningskurs inom U21.  

   
125 Diskussion: Fastställande av kursplaner 

inom forskarutbildningen.  
Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen att 
kursplaner/-beskrivningar inom forskarutbildningen 
fastställs på institutionsnivå och skickas till kansliet för att 
arkiveras som en bilaga till respektive allmän studieplan.  

   
126 Övrigt. Deborah Olausson meddelar att historisk-filosofiska 

sektionen troligtvis kommer att föreslå en ämnesvis 
utlysning för de studiestöd som tilldelas sektionen 2008. 
Fördelningen kommer att ske utifrån olika parametrar 
såsom hur många doktorander med finansiering som 
ämnena har och även vilka ämnen som fått 
fakultetsfinansierade doktorander under de senaste åren. 
Björn Larsson framför att det bör ställas krav på att det ska 
finnas en kreativ miljö, och inte bara en docentkompetent 
handledare för att få ett studiestöd.  
 
Klas-Göran Karlsson informerar om att det finns medel för 
att utlysa sex stycken studiestöd inom forskarskolan i 
historia till våren. Berörda lärosäten har enats om att 
samtliga studiestöd ska placeras i Lund, då avhandlingar 
hittills bara producerats här inom ramen för forskarskolan. 
Nämnden tillstyrker en sådan ordning. 
  
Anders Jarlert redogör för diskussioner inom CTR avseende 
antagning av doktorand som redan disputerat i närliggande 
ämne. Ordföranden uppdras att kontakta Juridiska enheten 
med anledning av detta.  
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Ordföranden informerar om att områdesstyrelsen ändrat sig 
avseende strategiska planer och att nämnden inte anmodas 
inkomma med förslag på strategisk plan för 
forskarutbildningen. Det påbörjade dokumentet kan dock 
komma att fungera som diskussionsunderlag inför 
omorganisationen 2009.  

   
 

 
Vid protokollet  

 
 
 
Carin Brenner  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Erik Hedling   Anders Jarlert 



 1•(4) 
 
 
 
 
 
 
 

 PROTOKOLL

 2007-12-19 
 
10.15-12.15

 

 
 
 

Närvarande ledamöter Johan Brandtler forskarstuderande fr o m § 129 
 Jonas Bååth grundstuderande  
 Johan Cato forskarstuderande  
 Erik Hedling  professor ordförande 
 Anders Jarlert professor fr o m § 129 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Björn Larsson professor  
 Valéria Molnár professor  
    
Frånvarande ledamöter Anna Nilsson forskarstuderande  
 Deborah Olausson professor anmält förhinder 
 Hanne Trautner-Kromann professor sjuk 
    
Övriga närvarande Carin Brenner fakultetssekreterare sekreterare 
 Jan Hermansson studierektor för FU, CTR  
 Jan Svensson områdesdekan under § 129 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
127 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
128 Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställes i utsänt skick.  
   
129 Meddelanden. 

 
Områdesstyrelsens beslut avseende 
kursplan för introduktion, bilaga § 129 A
 
Områdesstyrelsens beslut avseende 
samordning av forskarutbildningen inom 
HT, bilaga § 129 B 
 
Program för utbildningsdag Doktorand  
-08, bilaga § 129 C 
 
Doktorander med studiestöd vid HT-
området, bilaga § 129 D 

Nämnden förtydligar beskrivningarna i kursplanen för 
introduktion och uppdrar åt den tidigare utsedda 
arbetsgruppen, där studeranderepresentanten ersätts av 
Jonas Bååth, att i dialog med Jan Svensson revidera planen 
samt komplettera den med en beskrivning. Formerna för 
examination bör ändras, de vetenskapliga momenten ska 
arbetas in och dessutom ska det finnas ett förslag till 
kurslitteratur. Arbetsgruppen ges förtroende att skicka det 
nya förslaget till områdesstyrelsens arbetsutskott utan att 
först behandla ärendet ytterligare i nämnden. 
 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 
Nämnden beslutar att diskutera samordning av 
forskarutbildningen vid nästa möte.  

   
130 Allmänna studieplaner. 

 
Konsthistoria och visuella studier, bilaga 
§ 130  

Nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar därmed 
ärendet till områdesstyrelsen för beslut. 
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131 Riktlinjer för utbetalning av stöd till 

doktoranders vetenskapliga verksamhet.
 
Riktlinjer för utbetalning av stöd till 
doktoranders vetenskapliga verksamhet 
Dnr HT B242/2002, bilaga § 131 A 
 
Förslag till uppdatering av Riktlinjer för 
utbetalning av stöd till doktoranders 
vetenskapliga verksamhet, bilaga § 131 B 
 

Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen att anta 
förändringar i Riktlinjer för utbetalning av stöd till 
doktoranders vetenskapliga verksamhet i enlighet med 
bilaga § 131 B.  
 

   
132 Utlysning våren 2008. 

 
Prefektutlåtande, kostnadsberäkning och 
beslut om bidrag från Formas, bilaga § 
132 A 
 
Prefektutlåtande, historiska institutionen, 
bilaga § 132 B  
 

Forskarutbildningsnämnden tillstyrker utlysning av tre 
studiestöd i humanekologi och sex studiestöd inom ramen 
för forskarskolan i historia i enlighet med beslutsunderlaget. 

   
133 Studiestöd hösten 2007.  

 
Handlingar med utlåtanden, yttranden 
och erinringar från CTR, bilaga § 133A 
 
Handlingar, utlåtanden och yttranden 
från institutionen för arkeologi och 
antikens historia, bilaga § 133B 
 
Handlingar, utlåtanden och yttranden 
från kulturvetenskapliga institutionen, 
bilaga § 133C 
 
 
 
 

Nämnden informeras att områdesstyrelsens ordförande 
meddelat att det ekonomiska läget tillåter antagning av sex 
doktorander vid CTR till skillnad från de tre som tidigare 
meddelats.  
 
En enig nämnd beslutar att föreslå områdesstyrelsen  
 
att tilldela Sara Gehlin studiestöd samt att anta henne till 
utbildning på forskarnivå i missionsvetenskap med 
ekumenik 
 
att tilldela Thomas Arentzen studiestöd samt att anta 
honom till utbildning på forskarnivå i kyrkohistoria 
 
att tilldela Anna Holmström studiestöd samt att anta henne 
till utbildning på forskarnivå i systematisk teologi 
 
att tilldela Eva Sejdevik studiestöd samt att anta henne till 
utbildning på forskarnivå i migrationsvetenskap med  
religionsvetenskaplig inriktning 
 
att tilldela Iram Asif studiestöd samt att anta henne till 
utbildning på forskarnivå i islamologi 
 
att tilldela Eli Göndör studiestöd samt att anta honom till 
utbildning på forskarnivå i islamologi 
 
att som reserver rangordna 

1) Bo Karlsson som söker 18 månaders finansiering 
2) Ervik Cejvan som söker 3 års finansiering 

att anta Mikael Hermansson till utbildning på forskarnivå i 
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kyrkohistoria med finansiering från Borås Tidning. 
Grunden för antagningen är den kvalitetsbedömning som 
gjorts av beredningsgruppen för teologi, prefektens intyg 
samt det finansieringsintyg som inkommit från Borås 
Tidning. 
 
att anta Magnus Svensson till utbildning på forskarnivå i 
arkeologi. Grunden för antagningen är den 
kvalitetsbedömning som gjorts av handledarkollegiet, 
prefektens intyg samt det finansieringsintyg som inkommit 
från Kulturmiljö Halland. 
 
Samtliga antagna ska övergå till att följa de nya allmänna 
studieplanerna i respektive ämne när dessa är fastställda. 
 
En enig nämnd beslutar vidare  
 
att återremittera ärendet om antagning av Benoosh Payvar 
till CTR. 
 
att återremittera ärendet om antagning av Gunilla Törnvall 
till institutionen för kulturvetenskaper med uppdrag om 
följande förtydliganden: 
1) Prefektens yttrande om handledarresurser samt yttrande 
över Törnvalls exkludering från det sociala skyddsnätet som 
är avgörande vid till exempel sjukskrivning och 
föräldraledighet. 
2) Av ansökan framgår inte huruvida kvalitetsbedömningen 
är gjord av ett handledarkollegium eller inte.  
3) Nämnden önskar vidare en kvalitetsbedömning gjord av 
någon som inte är direkt inblandad i Törnvalls tänkta 
forskarutbildning. 
 
att avslå Björn Levanders ansökan om antagning till 
utbildning på forskarnivå med hänvisning till 
Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid 
Lunds universitet som gör gällande att studiefinansieringens 
omfattning ska motsvara minst utbildningsbidragsnivå.  
 
En enig nämnd tillstyrker den uppfattning som 
beredningsgruppen för teologi redogjort för avseende 
ansökan från Georg Walser. Walser är redan FD i grekiska. 
Antagning till ny utbildning på forskarnivå kan inte ske i ett 
så närliggande ämne som här är aktuellt. Dessutom bör 
ansökan till en ny utbildning på forskarnivå inte göras med 
hänvisning till samma grundutbildning som gällde vid det 
förra antagningstillfället.  

   
134 Diskussion: Framtida 

utlysningsförfarande. 
 
Remiss om framtida utlysningsförfarande, 
bilaga § 134 A 
 

Forskarutbildningsnämnden diskuterar de remissvar som 
inkommit och konstaterat att det finns olika uppfattningar 
bland institutionerna. CTR och SOL kommer i enlighet 
med remissförslaget att utlysa studiestöd inom ramen för 
huvudområden. Historisk-filosofiska sektionen kommer 
under 2008 att fördela studiestöd för utlysning enbart i 

http://www.lu.se/upload/LUPDF/forskarutbildning/AntagningsordningavseendeutbildningpaforskarnivavidLundsuniversitetUSBESLUT20061218.pdf
http://www.lu.se/upload/LUPDF/forskarutbildning/AntagningsordningavseendeutbildningpaforskarnivavidLundsuniversitetUSBESLUT20061218.pdf
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Remissvar från CTR, institutionen för 
arkeologi och antikens historia, 
etnologiska institutionen, historiska 
institutionen, Institutionen för konst- och 
musikvetenskap, filosofiska institutionen, 
institutionen för kulturvetenskaper, 
litteraturvetenskapliga forskningskollegiet, 
HTDR samt  protokollsutdrag från SoL 
styrelsens arbetsutskott, bilaga § 134B  

enskilda ämnen. Det är här viktigt att konstatera att såväl 
antagning som disputation också i framtiden kommer att 
ske inom ramen för de traditionella ämneskonstruktioner 
inom samtliga sektioner. Utlysning av studiestöd vid 
historisk-filosofiska sektionen ska under våren göras i 
enlighet med det förslag som inkommer från 
nämndledamöterna Deborah Olausson, Klas-Göran 
Karlsson och Anna Nilsson. 

135 Mall: Allmän studieplan för utbildning 
på forskarnivå med licentiatexamen som 
mål vid området för humaniora och 
teologi 
 
Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå med licentiatexamen som mål 
vid området för humaniora och teologi, 
bilaga § 135 

Nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar därmed 
ärendet till områdesstyrelsen för beslut. 
 

   
136 Arbetsmarknadsinternat 

 
Arbetsmarknadsrelaterad verksamhet, 
bilaga § 136 

Nämnden ställer sig bakom förslaget och överlämnar 
därmed ärendet till områdesstyrelsen för beslut. 

 
 

Vid protokollet  
 

 
 
Carin Brenner  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Erik Hedling   Klas-Göran Karlsson 
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