
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-02-03 klockan 9.30 – 15.10 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Gunlög Josefsson professor ej §8, jäv 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
    
Frånvarande ledamöter Disa Holmlander doktorand sjukdom 
 Frida Petersson studerande annat åtagande 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
1 Utseende av justeringsperson. Nämnden beslutar att tillämpa systemet att uppdraget 

som justeringsperson roterar i bokstavsordning. 
 
Ingar Brinck utses. 

   
2 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
3 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §3a. 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§3b. 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

   
4 Forskarutbildningsnämndens arbetsformer. 

 
PM från sekreteraren, bilaga §4. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar om följande principer. 
 
Arbetsformerna skall vara sådana att institutionerna 
känner sig representerade och att information från 
institutionsnivån på ett naturligt sätt når fram och 
beaktas vid beredning och beslut. Beroende på 
ärendena kan det innebära till exempel formella 
remissförfaranden eller mer personliga kontakter. Vid 
beredning av studiestödsärenden bör det normala vara 
att en representant från ämnet, beredningsgruppen 
eller institutionen är närvarande vid behandlingen i 
nämnden. 
 
För nämndens interna arbete kan det vara 
ändamålsenligt att ha vissa sammanträden utan 
formella protokoll för att under öppnare former 
kunna diskutera övergripande frågor. Nämnden vill 
också arbeta på ett sätt som naturligt skapar 
kontaktytor mellan områdets olika nämnder. 

   
5 Forskarutbildningsnämndens sammanträden 

våren 2009. 
Nämnden beslutar att under våren ha formella 
sammanträden den 26 mars klockan 15-18, den 12 
maj klockan 14-17 och den 16 juni klockan 14-17 
samt den 31 augusti klockan 9-15 för planering av 
höstterminens arbete. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-02-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
6 Bestämmelser för utbildning på forskarnivå 

inom området för humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/34 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge sekreteraren i uppdrag att inför nästa 
sammanträde utarbeta förslag till nya bestämmelser i 
enlighet med diskussionen; 
 
att ett utkast till bestämmelser skall gå på informell 
snabbremiss inom nämnden före sammanträdet. 

   
7 Angående disputationsort för de 

forskarstuderande i forskarskolan i historia som 
inte är placerade i Lund. 
 
Dnr HT 2008/229 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen att bevilja de doktorander 
vid forskarskolan i historia som skall disputera 
vårterminen 2009 dispens från regeln om att 
disputationer skall äga rum i områdets lokaler; 
 
att uppdra åt sekreteraren att utreda möjligheterna till 
en permanent lösning av frågan med beaktande också 
av övriga vid området antagna doktorander i 
motsvarande situation; 
 
att uppdra åt ordföranden att bland annat genom 
rådet för forskarutbildning undersöka övriga 
områdens hantering av motsvarande frågor. 

   
8 Två studiestöd för utbildning på forskarnivå 

med inriktning mot språkvetenskap, 
gemensamma för sökande i ämnena allmän 
språkvetenskap, fonetik, franska med 
språkvetenskaplig inriktning, grekiska, 
italienska med språkvetenskaplig inriktning, 
latin, nordiska språk och tyska med 
språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr PA 2008/3114-3115 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Johan Blomberg till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta David Petersson till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
honom studiestöd i högst tre år och en månad; 

 
att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Roberta Colonna Dahlman, Rasmus Persson, 
Sofie Nilsson och Maria Bengs. 

   
9 Studiestöd för utbildning på forskarnivå med 

inriktning mot filologi, gemensamt för sökande 
i ämnena grekiska, italienska med 
språkvetenskaplig inriktning, latin och 
nordiska språk. 
 
Dnr PA 2008/3116 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Riccardo Guglielmi till utbildning på 
forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom studiestöd i 
högst två år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Johanna Svensson, Viggo Bank Jensen och 
Nils Alfort. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-02-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
10 Ansökan från Alessandro Pintus om antagning 

till utbildning på forskarnivå i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning med extern 
finansering. 
 
Dnr HT 2009/10 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Alessandro Pintus till utbildning på 
forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig 
inriktning med extern finansiering; 
 
att avsätta medel för motsvarande ett års 
motfinansiering; 
 

att återkomma till frågan om principen att 
motfinansiera det fjärde året för doktorander med 
extern finansiering i tre år. 

   
11 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i religionshistoria 
med egenfinansering. 
 
Dnr HT 2009/12 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med 
egenfinansiering med hänvisning till att han vid 
senaste tillsättningen av studiestöd i 
religionsvetenskap (PA 2008/3119) inte 
rangordnades i eller i anslutning till tätgruppen. 

   
12 Ansökan om fakultetsfinansiering för 

utbildning på forskarnivå fram till 
doktorsexamen för NN. 
 
Dnr HT 2008/521 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att avslå ansökan om fakultetsfinansiering för 
utbildning på forskarnivå fram till 
doktorsexamen för NN med hänvisning till 
principen att endast utdela fakultetsfinansierat 
studiestöd antingen efter utlysning eller som 
motfinansiering, prövad vid antagning. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-02-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
13 Ansökan från Åsa Harvard Maare om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
kognitionsvetenskap med extern finansering. 
 
Dnr HT 2008/445 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden diskuterar finansieringsplanen och gör 
tolkningen att Åsa Harvard Maares utbildning på 
forskarnivå skall finansieras av dels forskningstid inom 
hennes anställning vid Malmö högskola motsvarande 
18 månader, dels tjänstledighet från nämnda 
anställning under motsvarande 18 månader, dels 
motfinansiering från Linnéprojektet Thinking in Time 
motsvarande 18 månader. Tillsammans täcker denna 
finansiering fyra år och sex månader och därmed krävs 
inget beslut om motfinansiering. 
 
Under denna förutsättning beslutar nämnden  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Åsa Harvard Maare till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap med extern 
finansiering. 
 

Om förutsättningarna för finansieringen är andra skall 
ärendet behandlas i nämnden på nytt. 

   
14 Utlysning av studiestöd 2009. 

 
Dnr HT 2009/35 
 
Förslag till remisskrivelse, bilaga §14. 

Nämnden beslutar 
 
att årets studiestöd skall utlysas den 15 april; 
 
att via remiss inhämta institutionernas önskemål om 
utlysning; 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja remiss i 
enlighet med diskussionen; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
studiestöden vid nästa sammanträde. 

   
15 Strategi för utlysningar av studiestöd. 

 
Dnr HT 2009/36 
 
 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att genom remissen i föregående ärende bereda 
institutionerna möjlighet att ha synpunkter också på 
den långsiktiga strategin för utlysningar av studiestöd; 
 
att återkomma till frågan vid sammanträdet den 31 
augusti. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Jesper Olsson Fredrik Lindström   Ingar Brinck 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-03-26 klockan 15.15 – 18.20 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Disa Holmlander doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Frida Petersson studerande  
 Andreas Westergren doktorand  
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
17 Utseende av justeringsperson. Disa Holmlander utses. 
   
18 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg av ärendet 

”Studiestöd i teoretisk filosofi eller praktisk filosofi 
inom Linnéprojektet LUCID”. 

   
19 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §19a. 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§19b. 

Meddelandena läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar om 
 
föregående dags sammanträde med universitetets råd 
för utbildning på forskarnivå, som diskuterat 
fokusfrågor och aktuella styrdokument för utbildning 
på forskarnivå 
 
och 
 
Högskoleverkets ämnesgranskningar, bland annat 
platsbesöket med anledning av granskningen av 
utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. 

   
20 Utseende av vice ordförande. Klas-Göran Karlsson utses till vice ordförande i 

nämnden för perioden till och med 2011. 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-03-26   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
21 Inrättande av referensgrupper åt 

forskarutbildningsnämnden. 
 
Dnr HT 2009/101 
 
PM från sekreteraren, bilaga §21 

Nämnden beslutar 
 
att inrätta en referensgrupp bestående av en 
representant från varje institution, normalt biträdande 
prefekt, studierektor eller annan ansvarig för 
forskarutbildning; 
 
att uppdra åt institutionerna att meddela sina 
representanter i gruppen senast den 20 april; 
 
att inrätta en referensgrupp bestående av sex 
doktorander eller nydisputerade; 
 
att delegera till ordföranden att utse ledamöterna i 
denna grupp; 
 
att varje grupp bör sammanträda en gång före 
sommaren och därefter två eller tre gånger per termin, 
beroende på vilka ärenden som är aktuella för 
diskussion. 

   
22 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i mänskliga rättighetsstudier. 
 
Dnr HT 2009/ 98 
 
Förslag till studieplan, bilaga §22a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga §22b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att inrätta ämnet vid humanistisk fakultet med 
benämningen Mänskliga rättigheter och den 
engelska benämningen Human Rights Studies; 

 
att fastställa studieplanen med vissa ändringar. 

   
23 Bestämmelser för utbildning på forskarnivå 

inom området för humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/34 
 
Handlingar, se akten! 
 
Se även §6. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att färdigställa förslaget 
enligt nämndens diskussion; 
 
att föreslå områdesstyrelsen 
 

att fastställa ändrade bestämmelser i enlighet med 
nämndens förslag. 

   
24 Principen om motfinansiering av motsvarande 

ett års studiestöd. 
 
E-post från Lars-Eric Jönsson, bilaga §24. 
 
Jfr §10. 

Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom att motfinansiering med 
motsvarande ett års studiestöd skall kunna ske i det 
projekt för vilket institutionen för kulturvetenskaper 
söker medel; 
 
att som generell princip fastställa att motfinansiering 
begränsas till högst motsvarande ett års studiestöd. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-03-26   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
25 Riktlinjer för motfinansiering av studiestöd på 

institutionsnivå. 
 
Dnr HT 2009/102 
 
Förslag till riktlinjer, bilaga §25. 
 
Jfr §23. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inarbeta förslaget till 
riktlinjer i det förslag till bestämmelser för utbildning 
på forskarnivå som föreslagits områdesstyrelsen i §23. 

   
26 Inrättande av studiestöd inom forskarskolan 

Baltic Borderlands. 
Nämnden ställer sig positiv till initiativet men ser 
gärna att de inblandade söker externa eller 
universitetsinterna medel för att åtminstone delvis 
täcka kostnaderna för de studiestöd som kan komma 
att placeras vid Lunds universitet. 

   
27 Ansökan från Åsa Harvard Maare om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
kognitionsvetenskap med extern finansering. 
 
Dnr HT 2008/445 
 
Handlingar, se akten! 
 
Se även §13. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Åsa Harvard Maare till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap med extern 
finansiering enligt insänd finansieringsplan 
omfattande tre år. 

 
Ärendet skall inte betraktas som prejudicerande, utan 
varje liknande fall kommer att bedömas individuellt. 

   
28 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

etnologi. 
 

Dnr PA 2008/3152 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Helena Larsson till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Hanna Schüle, Guro Flinterud och Sophie 
Nyblom. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-03-26   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
29 Utlysning av studiestöd 2009. 

 
Dnr HT 2009/35 
 
Remisskrivelse, bilaga §29a. 
Inkomna remissvar, bilagor §29b-g. 
Kompletterande svar, bilagor §29h-k. 
Skrivelse från Erik J Olsson, bilaga §29l. 
 
Se även §14. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande studiestöd den 15 april: 
 
2 i mänskliga rättigheter; 
 
5 gemensamma för ämnena Gamla testamentets 
exegetik, judaistik, kyrkohistoria, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi, religionshistoria, allmän 
inriktning, religionshistoria med inriktning mot 
islamologi och systematisk teologi; 
 
5 gemensamma för ämnena allmän 
språkvetenskap, fonetik, franska med 
språkvetenskaplig inriktning, italienska med 
språkvetenskaplig inriktning, latin, nordiska 
språk, semitiska språk och tyska, för vart och ett 
av ämnena med någon av inriktningarna 
grammatik, kognition, filologi, 
talspråk/språkinlärning eller diskurs/text; 
 
5 gemensamma för ämnena filmvetenskap, 
kinesiska, litteraturvetenskap, semitiska språk och 
spanska med litteraturvetenskaplig inriktning; 
 
2 i historia; 
 
1 i arkeologi; 
 
1 i historisk arkeologi; 
 
1 i praktisk filosofi; 
 
1 i kognitionsvetenskap; 
 
1 i konsthistoria och visuella studier med 
inriktning mot modern och samtida konst och 
visuella studier; 
 
1 i idé- och lärdomshistoria och 
 
och 
 
1 i bok- och bibliotekshistoria. 

 
Nämnden beslutar vidare 
 
att vid sitt sammanträde den 31 augusti återkomma 
till diskussion av kriterier för fördelning av studiestöd 
och eventuella förändringar i den fördelning som 
gällde under områdets tidigare indelning i sektioner. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-03-26   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
30 Riktlinjer för obligatoriska kurser i ämnen för 

utbildning på forskarnivå. 
 
E-post från Gunlög Josefsson, bilaga §30. 

Nämnden finner att de dokument som kan vara 
aktuella för reglering av vilka kurser som är 
obligatoriska för ett visst ämne i utbildning på 
forskarnivå är den allmänna studieplanen för ämnet 
och doktorandernas individuella studieplaner. 
 
Nämnden beslutar 
 
att hänskjuta frågan till diskussionen om 
områdesgemensam kursgivning. 

   
31 Områdesgemensam kursgivning för utbildning 

på forskarnivå. 
Nämnden beslutar 
 
att behandla ärendet inom de båda referensgrupperna 
för att få ett underlag för vidare diskussion. 

   
32 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

teoretisk filosofi eller praktisk filosofi inom 
Linnéprojektet LUCID. 

 
Dnr PA 2009/404  
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att det föreliggande underlaget 
inte är tillräckligt för att föreslå att båda sökandena 
antas till utbildning på forskarnivå och tilldelas 
studiestöd. 
 
Mot denna bakgrund beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Henrik Thorén till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Eric 
Brandstedt. 
 
Under förutsättning att tillräckligt underlag vad gäller 
finansieringen inkommer beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att också besluta 
 

att anta Eric Brandstedt till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år.  

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Disa Holmlander 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL PER CAPSULAM   1(1) 
Området för humaniora och teologi   
Forskarutbildningsnämnden  2009-04-22 
  
 
Deltagande ledamöter Disa Holmlander doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Frida Petersson studerande  
    
Ej deltagande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Andreas Westergren doktorand  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
33 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

etnologi inom projektet Bagadilico. 
 
Dnr PA 2009/403 
 
Handlingar, se akten! 
 
Bilaga: utsänt förslag. 

Biträder förslag till beslut: 5 ledamöter. 
 
Biträder ej förslag till beslut: 0 ledamöter 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Niclas Hagen till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Fredrik Lindström 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-05-12 klockan 14.15 – 16.40 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent från och med §36 
 Disa Holmlander doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Frida Petersson studerande  
    
Frånvarande ledamot Andreas Westergren doktorand föräldraledig 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
34 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
35 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att ärendet 

”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i 
bok- och bibliotekshistoria” utgår. 

   
36 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §36a. 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§36b. 

Meddelandena läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar om 
 
universitetets råd för utbildning på forskarnivå och 
dess arbete med förslag till handlingsplan för 
kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå (jfr §42); 
 
Högskoleverkets ämnesgranskningar, senast gällande 
utbildningen på forskarnivå i antikens kultur och 
samhällsliv och historisk osteologi; 
 
det gemensamma sammanträdet med områdets 
nämnder den 4 maj, från vilket minnesanteckningar 
utdelas; 
 
sammanträdet med referensgruppen för doktorander 
och nydisputerade den 7 maj, då frågan om 
områdesgemensam kursgivning diskuterades. 
 
Frida Petersson meddelar att hon förmodligen 
kommer att vara studentrepresentant i nämnden även 
kommande år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-05-12   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
37 Höstens sammanträden. Nämnden beslutar 

 
att flytta det sammanträde som planerats till den 16 
juni till den 17 juni klockan 15; 
 
att, förutom det tidigare fastställda 
heldagssammanträdet den 31 augusti, sammanträda  
den 23 oktober och den 3 december, båda dagarna 
klockan 13; 
 
att också kunna lägga in extra sammanträden, som 
kan ha olika form beroende på de aktuella behoven. 

   
38 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i Nya testamentets 
exegetik med egen finansiering. 
 
Dnr HT 2009/103 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att avslå ansökan med hänvisning till att NN inte 
uppfyller den särskilda behörigheten för ämnet. 

   
39 Ansökan från Ulrika Fritzon om antagning till 

utbildning på forskarnivå i religionsfilosofi 
med extern finansiering. 
 
Dnr HT 2009/134 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att anta Ulrika Fritzon till utbildning på 
forskarnivå i religionsfilosofi med extern 
finansiering enligt insänd finansieringsplan från 
Svenska kyrkan. 

   
40 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap med egen finansiering. 
 
Dnr HT 2009/80 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar efter egen utredning att NN 
varit aktivitetsregistrerad i forskarutbildning i finsk-
ugriska språk i mer än sex och ett halvt år, omräknat 
till heltid. På denna tid har han fullgjort 40% av 
forskarutbildningen. 
 
Nämnden menar att NN därför inte har sådan 
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning att han 
skulle kunna rangordnas i eller i anslutning till en 
tätgrupp för ett utlyst studiestöd, vilket normalt krävs 
för antagning med egen finansiering. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att avslå ansökan med hänvisning till 
forskarutbildningsnämndens utredning, som 
visar att NN inte har sådan förmåga att 
tillgodogöra sig forskarutbildning att han skulle 
kunna rangordnas i eller i anslutning till en 
tätgrupp för ett utlyst studiestöd. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-05-12   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
41 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

retorik. 
 

Dnr PA 2009/400-401 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja återremiss i 
enlighet med nämndens diskussion. 
 

   
42 Handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning 

på forskarnivå. 
 
Dnr PLAN 2008/90 

Ordföranden redogör för ärendets behandling i rådet 
för utbildning på forskarnivå. 
 
Nämnden beslutar 
 
att framföra följande synpunkter på utkastet till 
handlingsplan och att uppdra åt ordföranden att 
aktivt driva dem under rådets behandling av ärendet: 
 
Det är oklart hur planens många formuleringar om 
ansvariga instanser på central nivå förhåller sig till 
högskolelagens (2 kap 5a §, andra stycket) reglering av 
fakultetsnämndernas ansvar för utbildningen på 
forskarnivå. Nämndens uppfattning är att 
områdesstyrelserna i sin egenskap av fakultetsnämnder 
inte kan vare sig fråntas eller avhända sig detta ansvar. 
 
Nämnden välkomnar emellertid i sak flera av de 
initiativ handlingsplanen innehåller, då de kan 
innebära samordningsfördelar. Speciellt vill nämnden 
framhålla områdets intresse för ett verktyg för 
webbaserade individuella studieplaner. 
 
Nämnden ställer sig frågande till varför avdelningen 
Internationella relationer har en så framskjuten roll i 
handlingsplanens ansvarsfördelning. 
 
Det eventuella resultatet av målet att det under 
perioden ska ”utarbetas indikatorer och former för 
processinriktad analys av hur bedömningen i 
utbildning på forskarnivå medverkar till att 
examensordningens mål uppnås” uppfattar nämnden 
som svårt att omsätta konkret i verksamheten. 
 
Formuleringen ”Beslut om kursplaner för kurser i 
utbildning på forskarnivå” behöver förtydligas, så att 
det klart framgår vilket ansvar rådet för utbildning på 
forskarnivå skall ha i sammanhanget. Nämnden 
förutsätter att rådet inte självt skall fastställa 
kursplaner. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-05-12   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
43 Angående disputationsort för 

forskarstuderande som inte är placerade i 
Lund. 
 
Dnr HT 2009/163 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr också HT 2008/229, bl a §7. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen att besluta 
 

att formuleringen i områdets bestämmelser att 
”Disputationen [respektive licentiatseminariet] 
ska normalt äga rum i någon av områdets 
lokaler” fortsatt skall gälla; 
 
att undantag beviljas för de doktorander inom 
forskarskolan i historia och forskarskolan i 
historiedidaktik som inte är placerade i Lund 
samt för doktorander i svenska med didaktisk 
inriktning; 
 
att individuella undantag därutöver kan beviljas i 
varje enskilt fall, om motsvarande förutsättningar 
är uppfyllda. 

   
44 Tryckning och distribution av 

doktorsavhandlingar, 
 
Dnr HT 2009/164 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inhämta ytterligare underlag från nämndens båda 
referensgrupper. 

   
45 Angående licentiatexamen vid området för 

humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/165 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att under hösten återkomma till frågorna om 
utbildningens innehåll och inriktning samt 
licentiatuppsatsens nivå och omfång med underlag 
bland annat från forskarskolan i historiedidaktik; 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
nämndens nästa sammanträde utarbeta förslag till 
beslut vad gäller ekonomiska ramar för tryckning av 
licentiatuppsats och omkostnader för 
licentiatseminarium. 

   
46 Anvisningar för opponent och respondent vid 

disputation. 
 
Dnr HT 2009/166 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att på basis 
av diskussionen utarbeta ett nytt förslag inför nästa 
sammanträde. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Jesper Olsson Fredrik Lindström   Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-06-17 klockan 15.15 – 17.35 
  
 
Närvarande ledamöter Disa Holmlander doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    
Frånvarande ledamöter Ingar Brinck docent forskningsresa 
 Frida Petersson studerande annat åtagande 
 Andreas Westergren doktorand forskningsresa 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
47 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
48 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
49 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§49. 

Meddelandena läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar om 
 
- universitetets råd för utbildning på forskarnivå som 
behandlat förslag till handlingsplan för kvalitetsarbete 
i utbildning på forskarnivå och förslag till riktlinjer 
för relationer mellan institutioner/fakulteter och 
doktorander vid Lunds universitet 
 
- överläggningar med kansliets ekonomifunktion 
angående 
dels kostnaderna för en eventuell förändring av 
studiestödsprinciperna så att alla doktorander ges 
anställning i fyra år, 
dels omfördelning av icke använda medel som avsatts 
för studiestöd, 
dels möjligheten att (del)finansiera studiestöd inom 
projekten Baltic Borderlands och Kultur, kunskap, 
kris. 

   
50 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i bok- och bibliotekshistoria. 
 
Dnr HT 2009/239 
 
Förslag till studieplan, bilaga §50a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§50b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med vissa ändringar. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
51 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i idé- och lärdomshistoria. 
 
Dnr HT 2009/240 
 
Förslag till studieplan, bilaga §51a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§51b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med vissa ändringar. 

   
52 Ansökan från Kristian Brink om antagning 

till utbildning på forskarnivå i arkeologi med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/202 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Kristian Brink till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med doktorsexamen som 
mål och med finansiering enligt insänd 
finansieringsplan från Malmö Museer. 

   
53 Ansökan från Michael Krona om antagning 

till utbildning på forskarnivå i filmvetenskap. 
 
Ansökan, bilaga §53. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Michael Krona till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap. 

   
54 Ansökan från Marie Eriksson om förlängning 

av studiestöd på grund av särskilda skäl. 
 
Dnr PA 2009/2208 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att beslut i ärendet kan fattas 
enligt områdets delegationsordning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att rekommendera att Marie Eriksson tilldelas 
förlängning av studiestödet med 20 arbetsdagar som 
kompensation för brister i universitetets 
handläggning av hennes tidigare ärenden om 
institutionstjänstgöring och förlängning av 
studiestöd. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
55 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

retorik. 
 

Dnr PA 2009/400-401 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar efter företagen återremiss att 
det förekommit smärre formella brister i 
beredningen, vilka dock enligt nämndens mening 
inte påverkat ärendet i sak. Efter ingående diskussion 
finner nämnden också att utlåtandet över de sökande 
får anses nöjaktigt. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Per-Anders Borius och Susanna 
Magnusson till utbildning på forskarnivå i 
retorik samt att tilldela dem studiestöd i högst 
fyra år vardera; 
 
att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Niklas Håkansson och Ann-Charlotte 
Eidskrem. 

 
Nämnden avser att framgent noga följa verksamheten 
inom utbildningen på forskarnivå i retorik. 

   
56 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2009/399 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Björn Sjödén till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år. 

   
57 Angående licentiatexamen vid området för 

humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/165 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §45. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen 
 

att i samband med budgetbeslutet fastställa 
15 000 kronor som ekonomisk ram för 
licentiatseminarium, vari skall inrymmas både 
opponentarvode, kostnader för resor, uppehälle 
och förtäring för opponent och betygsnämnd 
samt kostnader för framställan av 
licentiatuppsatsen; 

 
att framhålla att en översyn av arvodena för opponent 
vid licentiatseminarium och disputation är angelägen 
i ett nationellt och nordiskt perspektiv. 

   
58 Anvisningar för opponent och respondent vid 

disputation. 
 
Dnr HT 2009/166 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §46. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen 
 

att fastställa anvisningar enligt förslag. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
59 Områdesgemensam kursgivning för 

utbildning på forskarnivå. 
 
Minnesanteckningar från referensgrupperna, 
bilagor §59a-b. 
 
Jfr §31. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå följande kursgivning för 2010: 
 

1. Introduktionskursen ges enligt tidigare modell 
med en omgång under vårterminen för 
doktorander som antagits under 2009 och en 
omgång under höstterminen för doktorander 
som antagits under våren 2010. 
 
2. De färdighetstränande moment som efterlysts 
ges i första hand i form av mer flexibla resurser 
än reguljära kurser inom utbildning på 
forskarnivå. 

 
att också överväga att ansvaret för 
introduktionskursen delas mellan kursledare från flera 
institutioner; 
 
att uppdra åt kommande kursledare att undersöka i 
vilken mån något av de färdighetstränande 
momenten kan ingå i introduktionskursen; 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
kontakta CED för hjälp med lösningar av övriga 
färdighetstränande moment; 
 
att föreslå områdesstyrelsen att i budgetbeslutet 
avsätta 50 000 kronor per kursomgång för 
introduktionskursen och 50 000 kronor för övriga 
initiativ, det vill säga sammanlagt 150 000 kronor. 

   
60 Högskoleverkets beslut om ifrågasättande av 

examensrätter. 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden att ta de kontakter som 
behövs med andra lärosäten för att gemensamt 
klarlägga Högskoleverkets exakta bedömningsgrunder 
vad gäller lärarkapacitet och andra faktorer som 
medfört ifrågasättande av examensrätter inom 
utbildningen på forskarnivå. 

   
61 Strategi för utlysningar av studiestöd. 

 
Dnr HT 2009/36 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att för närvarande lämna ärendet utan åtgärd. 

   
62 Tack. Ordföranden tackar nämndens ledamöter för gott 

samarbete under terminen och önskar alla en 
vederkvickande sommar. 

 
 

 
 
 
 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Klas-Göran Karlsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(9) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-08-31 klockan 9.15 – 16.15 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Johan Cato doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande till och med §89 
    
Övriga närvarande Alexander Maurits arbetsmiljösamordnare §88 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 Johan Stenström docent §86, delvis 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
63 Utseende av justeringsperson. Anna Nilsson utses. 
   
64 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att ärendet 

”Forskarutbildningen i svenska med didaktisk 
inriktning” utgår. 

   
65 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§65. 

Meddelandena läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om sina kontakter med 
Uppsala universitet angående små miljöer inom 
forskarutbildningen i teologiska och 
religionsvetenskapliga ämnen. 
 
Sekreteraren informerar om att rektor inbjudit till att 
föreslå pedagogiska pristagare, och att även insatser 
inom forskarutbildningen kan belönas. 

   
66 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning med licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2009/307 
 
Förslag till studieplan, bilaga §66a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§66b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med vissa ändringar; 
 

att återkomma till frågan om riktlinjer för 
studieplaner för utbildning på forskarnivå med 
licentiatexamen som mål. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
67 Två studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

historia. 
 

Dnr PA 2009/1269-1270 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Martin Ericsson och Erik Bodensten till 
utbildning på forskarnivå i historia samt att 
tilldela dem studiestöd i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Andreas Olsson, Hugo Nordland, Johan 
Pries, Emma Hagström Molin, Emil Dickson och 
Frida Wikström. 

   
68 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i historia med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/214 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i historia med annan finansiering 
med hänvisning till att han vid tillsättning av 
studiestöd i historia (PA 2009/1269-1270) inte 
rangordnades i eller i anslutning till tätgruppen. 

   
69 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

arkeologi. 
 

Dnr PA 2009/1271 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

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

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Egil Josefson och Andreas Svensson. 

   
70 Ansökan från Jerry Rosengren om antagning 

till utbildning på forskarnivå i arkeologi med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/204 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Jerry Rosengren till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med finansiering enligt 
insänd finansieringsplan från Lunds universitets 
historiska museum. 

   
71 Ansökan från Björn Nilsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i arkeologi med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/217 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att anta Björn Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med finansiering enligt 
insänd finansieringsplan från 
Riksantikvarieämbetet; 
 
att avsätta medel för motsvarande ett års 
motfinansiering.  

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
72 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

historisk arkeologi. 
 

Dnr PA 2009/1272 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Mattias Karlsson till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Annika 
Knarrström. 

   
73 Ansökan från Anders Håkansson om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
historisk arkeologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/216 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Anders Håkansson till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi med 
licentiatexamen som mål och med finansiering 
enligt insänd finansieringsplan från Kulturmiljö 
Halland. 

   
74 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i historisk arkeologi 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/229 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi med annan 
finansiering med hänvisning till att han vid 
tillsättning av studiestöd i historisk arkeologi (PA 
2009/1272) inte rangordnades i eller i anslutning 
till tätgruppen. 

   
75 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

praktisk filosofi. 
 

Dnr PA 2009/1273 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Cathrine Felix till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Frits Gåvertsson, Emma Beckman och Owen 
Rees. 

   
76 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2009/1274 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

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

att som reserv till studiestödet uppföra Asger 
Kirkeby-Hinrup. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
77 Två studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

mänskliga rättigheter. 
 

Dnr PA 2009/1252-1253 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Linde Lindqvist och Andrea Karlsson till 
utbildning på forskarnivå i mänskliga rättigheter 
samt att tilldela dem studiestöd i högst fyra år 
vardera; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Karin Zackari och Ellen Albertsdóttir. 

   
78 Fem studiestöd, gemensamma för ämnena 

Gamla testamentets exegetik, judaistik, 
kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionsfilosofi, 
religionshistoria, allmän inriktning, 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi och systematisk teologi. 

 
Dnr PA 2009/1254-1258 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Andreas Johansson till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med inriktning mot 
islamologi samt att tilldela honom studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Magnus Evertsson till utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Matz Hammarström till utbildning på 
forskarnivå i religionsfilosofi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Linnéa Gradén till utbildning på 
forskarnivå i Gamla testamentets exegetik samt 
att tilldela henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Martin Lund till utbildning på 
forskarnivå i judaistik samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra David Heith-Stade, Erik Cejvan, Johan 
Nilsson, Anders Moqvist och Fredrik Liland. 

   
79 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i systematisk 
teologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/212 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi med annan 
finansiering med hänvisning till att han inte 
insänt godtagbar finansieringsplan. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
80 Ansökan från Ingvar Bengtsson om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
kyrkohistoria med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/159 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Ingvar Bengtsson till utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria med finansiering 
enligt insänd finansieringsplan från Göteborgs 
stift. 

   
81 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i religionspsykologi 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/99 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i religionspsykologi med annan 
finansiering med hänvisning till att han inte 
uppfyller behörighetskraven för utbildningen. 

   
82 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i praktisk teologi 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/332 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med annan 
finansiering med hänvisning till att han inte visat 
att han uppfyller behörighetskraven för 
utbildningen. 

   
83 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i religionshistoria 
med inriktning mot islamologi med annan 
finansiering. 
 
Dnr HT 2009/218 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med inriktning mot 
islamologi med annan finansiering med 
hänvisning till att han vid tillsättning av 
studiestöd (PA 2009/1254-1258) inte 
rangordnades i eller i anslutning till tätgruppen. 

   
84 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i judaistik med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/215 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i judaistik med annan finansiering 
med hänvisning till att han vid tillsättning av 
studiestöd (PA 2009/1254-1258) inte 
rangordnades i eller i anslutning till tätgruppen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
85 Fem studiestöd, gemensamma för ämnena 

allmän språkvetenskap, fonetik, franska med 
språkvetenskaplig inriktning, italienska med 
språkvetenskaplig inriktning, latin, nordiska 
språk, semitiska språk och tyska med 
språkvetenskaplig inriktning, för vart och ett 
av ämnena med någon av inriktningarna 
grammatik, kognition, filologi, 
talspråk/språkinlärning eller diskurs/text. 

 
Dnr PA 2009/1259-1263 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Roberta Colonna Dahlman till 
utbildning på forskarnivå i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Sofie Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i tyska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Rasmus Persson till utbildning på 
forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Frida Gedda Splendido till utbildning på 
forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Johanna Svensson till utbildning på 
forskarnivå i latin samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Pär Nilsson, Ann-Sofie Affleckt och Helen 
Avery. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
86 Fem studiestöd, gemensamma för ämnena 

filmvetenskap, kinesiska, litteraturvetenskap, 
semitiska språk och spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning. 

 
Dnr PA 2009/1264-1268 
 
Handlingar, se akten! 

Johan Stenström redogör för forskarkollegiets 
beredning och ställningstaganden och besvarar frågor 
från nämndens ledamöter. Därefter lämnar Johan 
Stenström sammanträdet. 
 
Ingående diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Neal Ashley Conrad till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Rebecka Eriksson till utbildning på 
forskarnivå i kinesiska samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Peter Henning till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Sanjin Pejkovic till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Petronella Zetterlund till utbildning på 
forskarnivå i spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne studiestöd i 
högst två år; 

 
att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Hector Kim, Jimmie Svensson, Åsa 
Bergström och Olle Sköld. 

   
87 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i filmvetenskap 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/213 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att NN uppfyller kravet att vid 
tillsättning av studiestöd (PA 2009/1264-1268) vara 
rangordnad i eller i anslutning till tätgruppen, men 
att den insända dokumentationen av finansieringen 
inte visar att den uppgår till minst 
utbildningsbidragsnivå. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap med annan 
finansiering med hänvisning till att den insända 
dokumentationen av finansieringen inte visar att 
den uppgår till minst utbildningsbidragsnivå. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
88 Doktorandernas arbetssituation/-miljö inom 

området för humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/334 
 
Handlingar, se akten! 

Arbetsmiljösamordnaren redogör för sitt arbete 
rörande doktoranders arbetsmiljö i huvudsak enligt 
utsänd PM och med komplettering med uppgifter 
angående doktoranders sjukskrivningar för 2008. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att de nya uppgifterna om 
doktoranders sjukskrivningar gör att detta inte för 
närvarande är en akut fråga. 
 
Nämnden beslutar 
 
att följande åtgärder skall vidtas i syfte att förbättra 
doktorandernas arbetssituation och arbetsmiljö, 
främst vad gäller minskande av upplevd stress: 
 
1. Blanketten för individuell studieplan skall ses över 
och ifyllandet av den skall om möjligt kopplas till de 
medarbetarsamtal som skall erbjudas samtliga 
doktorander. 
 
2. Initiativ skall tas till regelbundna seminarier för 
handledare och möjlighet till mentorskap på temat 
doktoranders arbetsmiljö. 
 
3. Informationen om vilka kurser som ges inom 
forskarutbildningen och när de kommer att ges skall 
förbättras för att åstadkomma bättre framförhållning 
i planeringen av utbildningen. 

   
89 Angående förändringar i studiestödens 

fördelning på utbildningsbidrag och 
anställning. 
 
Dnr HT 2009/335 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att med utgångspunkt i konkret ekonomiskt underlag 
inhämta synpunkter i ärendet från referensgrupperna.

   
90 Principen om motfinansiering av 

motsvarande ett års studiestöd. 
 
Dnr HT 2009/337 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att införa kompletteringar i områdets bestämmelser 
för utbildning på forskarnivå angående kraven på 
dokumentation i ärenden där motfinansiering blir 
aktuell; 
 
att utarbeta kriterier för hur tilldelning av medel för 
motfinansiering skulle kunna påverka nämndens 
förslag till fördelning av ordinarie studiestöd; 
 
att uppdra åt sekreteraren att inför nästa 
sammanträde ta fram statistik angående antalet 
innestående års motfinansiering, fördelat på ämnen. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 9(9) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-08-31   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
91 Utlysningar av externfinansierade studiestöd 

den 15 september 2009. 
 
Dnr HT 2009/303 
Dnr HT 2009/300 
Dnr HT 2009/329 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus 
 

att besluta att utlysa följande studiestöd den 15 
september: 
 
1 i kognitionsvetenskap med finansiering 
bestående av medel som filosofiska institutionen 
tilldelats med anledning av RQ-08 och 
motfinansiering från området motsvarande ett år;
 
2 inom projektet Baltic Borderlands, möjliga att 
söka för antagning i områdets samtliga 
forskarutbildningsämnen; 
 
2 inom projektet Program-K (Kultur, kunskap, 
kris), möjliga att söka för antagning i ämnena 
biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och 
bibliotekshistoria, etnologi, idé- och 
lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier 
samt musikvetenskap, båda med finansiering till 
lika delar av projektet och av området. 
 

att utlysningen av studiestöd inom projektet Program-
K innebär att institutionen för kulturvetenskaper inför 
studiestödsutlysningen den 1 februari 2010 kommer 
att tilldelas ett studiestöd mindre än vad som annars 
blivit fallet. 

   
92 Strategi för utlysningar av studiestöd. 

 
Dnr HT 2009/36 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att via remiss inhämta institutionernas synpunkter i 
ärendet. 

   
93 Remiss angående utlysning av studiestöd den 

1 februari 2010. 
 
Dnr HT 2009/336 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att via remiss inhämta institutionernas önskemål om 
utlysning; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
studiestöden vid sammanträdet den 3 december. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Fredrik Lindström   Anna Nilsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-10-23 klockan 13.15 – 16.30 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Johan Cato doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande  
    
Övriga närvarande Sinikka Neuhaus projektassistent  
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
94 Utseende av justeringsperson. Frida Petersson utses. 
   
95 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med tillägg av ärendena 

”Anhållan om ökad ersättning för disputationer 
2010” och ”Akademiska färdigheter som inslag i 
forskarutbildningen”. 

   
96 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §96. 

Sekreteraren orienterar om innehållet i universitetets 
handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på 
forskarnivå och hur den kommer att implementeras. 
 
Meddelandena läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från det pågående 
budgetarbetet. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterar från 
debattseminarium den 14 oktober, arrangerat av 
Forskarutbildningsnätverket Syd på temat 
”Forskarutbildningens framtid? Utmaningar och 
konsekvenser”. 
 
Sekreteraren informerar från 
- möte på biblioteksdirektionen den 6 oktober om 
fulltextpublicering, här främst doktorsavhandlingar 
och 
- möte med områdenas handläggare för 
forskarutbildningsfrågor den 15 oktober, där förutom 
handlingsplanen för kvalitetsarbete diskuterades 
genomförandet av utvärderingen EQ-11 som också 
kommer att innefatta forskarutbildningen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-10-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
97 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

konsthistoria och visuella studier med 
inriktning mot modern och samtida konst 
och visuella studier. 

 
Dnr PA 2009/1275 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Peter Bengtsen till utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
samt att tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Gunilla Törnvall, Erika Larsson, Christine 
Antaya och Fredrik Håkansson. 

   
98 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

idé- och lärdomshistoria. 
 

Dnr PA 2009/1276 
 
Handlingar, se akten! 

Efter diskussion finner nämnden att utlåtandet över 
de sökande får anses nöjaktigt. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Matthew Norris till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Oscar Ralsmark, Tove Paulsson Holmberg 
och David Brolin. 

   
99 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

bok- och bibliotekshistoria. 
 

Dnr PA 2009/1277 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Gunilla Törnvall till utbildning på 
forskarnivå i bok- och bibliotekshistoria med 
doktorsexamen som mål samt att tilldela henne 
studiestöd i högst två år och åtta månader under 
förutsättning att hon tillträder studiestödet den 1 
november; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Emma 
Hagström Molin. 

   
100 Ansökan från Antoine Arab om antagning 

till utbildning på forskarnivå i systematisk 
teologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/212 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §79. 

Nämnden beslutar, under förutsättning att den 
åberopade finansieringen uppgår till minst 
utbildningsbidragets nivå, 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Antoine Arab till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi med finansiering 
enligt insänd finansieringsplan från Stockholms 
katolska stift. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-10-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
101 Ansökan från Hanna Flodin om antagning 

till utbildning på forskarnivå i 
filmvetenskap med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/213 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §87. 

Ingående diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inhämta underlag från 
Försäkringskassan i form av intyg som styrker dels att 
Hanna Flodins sjukersättning garanteras kvarstå 
under åtta år från antagningsdatum, dels att 
Försäkringskassan med ”studera” avser också att 
bedriva utbildning på forskarnivå. 

   
102 Angående förändringar i studiestödens 

fördelning på utbildningsbidrag och 
anställning. 
 
Dnr HT 2009/335 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §89. 

Nämnden beslutar 
 
att inte föreslå några förändringar i studiestödens 
fördelning på utbildningsbidrag och anställning 
under innevarande mandatperiod. 

   
103 Remiss: Jämställdhets- och 

likabehandlingsplan 2010. 
 
Dnr HT 2009/247 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
nämndens remissvar i enlighet med den förda 
diskussionen. 

   
104 Ansökan om medel för anordnande av en 

doktorandkurs i engelsk renässansdramatik. 
 
Dnr HT 2009/356 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att för närvarande inte vare sig tillstyrka eller avstyrka 
ansökan; 
 
att föreslå områdesstyrelsen att medel avsätts i 
budgeten för anordnande av kurser inom 
forskarutbildningen; 
 
att dessa medel i så fall ska utlysas och kunna sökas i 
konkurrens. 

   
105 Sammanträdestider våren 2010. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda följande torsdagar klockan 9.15: 
 
21 januari 
11 mars 
22 april 
3 juni (endast för behandling av studiestödsärenden 
från utlysningen i februari) 
17 juni 
 
samt 
 
att ha ett heldagssammanträde den 7 september för 
diskussion av strategiska frågor. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-10-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
106 Riktlinjer för utlåtanden angående 

studiestöd och antagning till 
forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2009/404 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att senast inför 
sammanträdet den 21 januari utarbeta förslag till 
riktlinjer i enlighet med den förda diskussionen. 

   
107 Riktlinjer för forskarutbildningsnämndens 

bedömning av finansieringsplaner. 
 
Dnr HT 2009/407 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att varje ärende om antagning med egen eller annan 
finansiering ska bedömas individuellt med 
utgångspunkt i befintliga bestämmelser. 

   
108 Beredning av studiestöden inom projektet 

Baltic Borderlands. 
 
Dnr PA 2009/3408-3409 

Nämnden beslutar 
 
att studiestödsärendena inom projektet Baltic 
Borderlands ska beredas enligt följande: 
 
1. Varje institution eller motsvarande bereder 
ansökningarna från de sökande i institutionens 
forskarutbildningsämne(n) och avger ett samlat 
förslag till rangordning. 
 
2. En beredningsgrupp, bestående av 
forskarutbildningsnämndens ordförande, Barbara 
Törnquist-Plewa och Jonas Frykman från projektet, 
en lärarrepresentant från forskarutbildningsnämnden 
som utses av ordföranden, samt en 
doktorandrepresentant, bereder ärendet för 
forskarutbildningsnämnden. 
 
3. Forskarutbildningsnämnden lämnar förslag för 
beslut av dekanus enligt normal handläggning enligt 
delegationsordningen. 

   
109 Anhållan om ökad ersättning för 

disputationer 2010. 
 
Dnr HT 2009/403 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen att i samband med 
budgetbeslutet fastställa följande belopp för 
omkostnader och tryckningsbidrag vid disputation 
respektive licentiatseminarium: 
 
 Doktor 

 
Licentiat

Opponentarvode 
 

7000 5000

Omkostnader, 
inklusive 
opponentarvode 
 

 
 

25 000 20 000

Tryckningsbidrag 30 000 5000 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2009-10-23   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
110 Akademiska färdigheter som inslag i 

forskarutbildningen. 
Nämnden beslutar 
 
att under 2010 erbjuda seminarier på temat ”Att 
skriva avhandlingstext på engelska”, eventuellt också 
motsvarande på svenska.  

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Frida Petersson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2009-12-03 klockan 13.15 – 16.30 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck docent  
 Gunlög Josefsson professor från och med §113 
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande  
    
Frånvarande ledamot Johan Cato  doktorand seminarium 
 Klas-Göran Karlsson professor tjänsteresa 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
111 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
112 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med tillägg av ärendet 

”Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid 
forskarutbildningens slut”. 

   
113 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §113a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §113b. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar från 
 
- hearing om EQ-11 den 18 november 
- möte den 11 november mellan företrädare för 
Lunds och Uppsala universitet angående formaliserat 
samarbete vad gäller kurser, seminarier och 
handledning inom forskarutbildning i teologiska och 
religionsvetenskapliga ämnen. 

   
114 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i filmvetenskap 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/213 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§87 och 101. 
 

Nämnden konstaterar att den sökande genom ombud 
har framfört önskemål om bordläggning av ärendet 
för att kunna yttra sig över det underlag som 
inkommit från Försäkringskassan. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

   
115 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2009/3411 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Betty Tärning till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Rasmus 
Arnling Bååth. 
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116 Strategi för utlysningar av studiestöd. 

 
Dnr HT 2009/36 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§15 och 92. 

Ingående diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att remissvaren i flera 
avseenden överensstämmer väl vad gäller vilka 
prioriteringar som bör göras vid fördelning och 
utlysning av studiestöd. 
 
Nämnden beslutar därför 
 
att för studiestödsutlysningarna under återstoden av 
mandatperioden tillämpa följande principer: 
 
- Tematiska och andra typer av övergripande 
utlysningar ska förekomma endast undantagsvis. 
 
- Periodisering av studiestödstilldelning till vissa 
ämnen eller institutioner kan förekomma på 
uttryckligt önskemål från institutionerna. 
 
- Strategiska satsningar som avviker från den normala 
fördelningen av studiestöd ska göras bara i särskilda 
fall och i så fall på initiativ från och efter samråd med 
institutionerna. 
 
Nämnden konstaterar vidare att remissvaren skiljer 
sig åt i frågan om kriterier för fördelning av 
studiestöd, framför allt vad gäller om framgångsrika 
ämnen ska prioriteras eller om alla ämnen ska 
tillförsäkras en miniminivå, och enligt nämndens 
uppfattning ger de inte ett tydligt mandat att göra 
några strategiska val i detta avseende. Nämnden har å 
ena sidan ett uppdrag, bland annat genom 
universitetets och områdets strategiska planer, att 
gynna starka miljöer, å andra sidan också ett ansvar 
att värna mindre starka ämnen och därigenom slå 
vakt om områdets bredd och mångfald. Nämnden 
anser dock inte att detta ansvar kan utsträckas till ett 
åtagande att tilldela alla ämnen studiestöd. 
 
Nämnden avser att fortsätta diskussionerna i denna 
fråga i olika former under mandatperioden. Inför 
studiestödsutlysningarna 2011 och 2012, vilka 
liksom 2010 års utlysning beräknas kunna omfatta 
26 studiestöd, avser nämnden att på samma sätt som 
hittills inhämta institutionernas konkreta önskemål 
om vilka ämnen och ämnesgrupper som ska ingå i 
utlysningarna. 
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117 Utlysning av studiestöd den 1 februari 

2010. 
 
Dnr HT 2009/336 
Dnr HT 2009/477 
 
Handlingar, se akterna! 
 
Röstförklaring från Gunlög Josefsson, bilaga 
§117. 
 
Jfr §93. 

Ingående diskussion. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden ska besluta att 
föreslå dekanus att besluta 

 
att utlysa följande fakultetsfinansierade 
studiestöd den 1 februari 2010: 
 
5 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; 
 
4 gemensamma för ämnena allmän 
språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig 
inriktning, fonetik, grekiska, latin, nordiska 
språk och tyska med språkvetenskaplig 
inriktning, för vart och ett av ämnena med någon 
av inriktningarna diskurs/text, filologi, 
grammatik, kognition eller talspråk; 
 
6 gemensamma för ämnena engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, filmvetenskap, 
kinesiska, litteraturvetenskap, semitiska språk, 
spanska med litteraturvetenskaplig inriktning och 
Öst- och Centraleuropas kulturhistoria; 
 
4 i historia; 
 
1 i teoretisk filosofi; 
 
1 i kognitionsvetenskap; 
 
1 i historisk osteologi; 
 
1 i antikens kultur och samhällsliv; 
 
1 i biblioteks- och informationsvetenskap; 
 
1 i etnologi 
 
och 
 
1 i konsthistoria och visuella studier. 
 

Gunlög Josefsson yrkar i enlighet med ordförandens 
förslag med ändringen att 3 studiestöd ska föreslås 
utlysas i historia och 5 studiestöd ska föreslås utlysas 
gemensamt för de språkvetenskapliga ämnena vid 
Språk- och litteraturcentrum. 
 
Omröstning sker. 

forts. 
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117 
forts. 

 För ordförandens yrkande röstar ledamöterna Ingar 
Brinck, Anna Nilsson och Frida Petersson samt 
ordföranden. För Gunlög Josefssons yrkande röstar 
Gunlög Josefsson. 
 
Nämnden beslutar således med röstsiffrorna 4 mot 1 i 
enlighet med ordförandens yrkande.  
 
Gunlög Josefsson avger röstförklaring enligt bilaga. 
 
Nämnden beslutar också 
 
att denna fördelning av studiestöd ska betraktas som 
innehållande en strategisk satsning på ämnet historia, 
och att en motsvarande satsning vid kommande 
utlysning kommer att ske för något annat ämne eller 
någon annan ämnesgrupp. 
 
Nämnden beslutar vidare  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande externfinansierade studiestöd 
den 1 februari 2010: 
 
1 studiestöd i missionsvetenskap med 
ekumenik, finansierat av Lunds 
missionssällskap 
 
och 
 
1 studiestöd i historia, inriktat på 
historiedidaktik, placerat inom forskarskolan i 
historia och finansierat av Malmö högskola. 

   
118 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semitiska språk. 
 
Dnr HT 2009/398 
 
Förslag till studieplan, bilaga §118a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§118b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med vissa ändringar. 

   
119 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semitiska språk med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2009/397 
 
Förslag till studieplan, bilaga §119a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§119b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med vissa ändringar. 
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120 Kursgivning och -utveckling inom 

utbildning på forskarnivå. 
 
Dnr HT 2009/467 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att utlysa 
medel i enlighet med underlag från ordföranden. 

   
121 Områdesgemensamt doktorandinitiativ – 

perspektiv på doktorandliv 
 
Dnr HT 2009/468 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppmana doktorandrådet att kontakta kansliets 
informationsfunktion för att se över möjligheterna att 
den kan tillgodose de önskemål som framförts vad 
gäller informationsspridning och att inkomma med 
en specificerad ansökan om medel för arvodering av 
ansvariga till områdesstyrelsens arbetsutskott, vilken 
ska beredas av forskarutbildningsnämnden. 

   
122 Litteraturlista för introduktionskurs för 

forskarstuderande inom området för 
humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/469 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa litteraturlistan enligt förslag; 
 
att listan ska kompletteras med något verk som 
behandlar tvärvetenskaplig forskningsmetodologi. 

   
123 Riktlinjer för doktoranders tillgång till 

faciliteter vid forskarutbildningens slut. 
 
Dnr HT 2009/479 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att kartlägga hur 
institutionerna hanterar dessa frågor och därefter 
behandla ärendet på nytt. 

   
124 Avslutning. Ordföranden tillönskar alla ledamöter en god jul och 

tackar för goda insatser i nämnden under året. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Ingar Brinck 
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