
LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-02-12  klockan 9.15 – 11.55 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Jana Holsanova docent  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Erik Erlanson  doktorand sjukdom 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
§ Ärende Beslut 

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

som justeringsperson roterar i bokstavsordning. 
 
Lena Ambjörn utses. 

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

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

Meddelandeförteckningen och förteckningen över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden och sekreteraren orienterar om vad som 
hittills är känt om UKÄ:s kommande utvärdering, 
särskilt om att religionshistoria vid Lunds universitet 
ingår i pilotutvärderingen under 2015. 
 
Sekteteraren rapporterar från universitetsgemensamt 
möte om elektronisk individuell studieplan och 
kommande insatser i frågan. 

   
4 Nämndens arbetsformer. Ordföranden påminner om god sed vad gäller 

spridning av information från sammanträden. 
 
Nämnden beslutar 
 
att till vice ordförande i nämnden för 
mandatperioden utse Olof Sundin;  
 
att inrätta en referensgrupp bestående av en 
representant från varje institution, normalt 
biträdande prefekt, studierektor eller annan ansvarig 
för forskarutbildning, med uppgift att företräda hela 
institutionen samt informera och återrapportera i 
båda riktningarna; 
    
att föreslå ett återupptagande av möten gemensamma 
för de tre verksamhetsnämnderna, men också 
understryka vikten av att de är tematiskt fokuserade 
och väl förberedda. 

   



LUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSITETTETTETTET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-02-12   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
5 Sammanträdestider för våren 2015. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15-12 den 19 mars, 27 maj och 
11 juni.    

   
6 Anhållan om utlysning av fyra platser som 

licentiand i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik. 
 
Dnr U 2015/30 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr föregående mandatperiods §§282 och 
296. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta  
 

att fyra platser som licentiand i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 
med finansiering av studierna genom de 
sökandes arbetsgivare, utlyses snarast. 

   
7 Angående forskningsrelaterad tjänstledighet 

för doktorander vid HT-fakulteterna. 
 
Dnr P 2015/299 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att för närvarande inte införa några ytterligare 
riktlinjer för beviljande av tjänstledighet för 
doktorander. 

   
8 Översyn av Instruktioner för nämnder och 

nätverk. 
 
Dnr HT 2012/33 och STYR 2015/86 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inte föreslå några ändringar eller tillägg i 
instruktionerna; 
 
att uppdra åt sekreteraren att arbeta vidare med en 
löpande översyn av fakulteternas styrdokument för 
forskarutbildning; 
 
att med utgångspunkt i dagens diskussion 
återkomma till uppdraget att utreda 
ämnesövergripande forskarutbildningskurser, i första 
hand i samråd med referensgruppen, och särskilt i 
syfte att förbättra situationen inför UKÄ:s 
utvärdering. 

   



LUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSILUNDS UNIVERSITETTETTETTET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-02-12   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
9 Introduktionskursen. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att kursen framgent ska ges på engelska; 
 
att ge Lena Ambjörn i uppdrag att vara ansvarig för 
kursen även hösten 2015; 
 
att inleda arbetet med att hitta ny kursansvarig från 
och med 2016; 
 
att fastställa tidigare litteraturlista att gälla även för 
hösten 2015; 
 
att ge kursansvarig i uppdrag att göra nödvändiga 
ändringar i kursplanen i enlighet med diskussionen 
och sända in kursplanen till fakultetskansliet för 
fastställande. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Lena Ambjörn 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-03-19  klockan 9.15 – 11.55 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Erik Erlanson  doktorand  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Jana Holsanova  docent annat åtagande 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
    Hanne Sanders professor till och med §12 
 
§ Ärende Beslut 

 
10 Utseende av justeringsperson. Erik Erlanson utses. 
   
11 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
12 Forskarskolan i historia – information och 

diskussion. 
Hanne Sanders informerar om forskarskolan i historia 
vad gäller historik, organisation, nuvarande inriktning 
och framtidsplaner samt svarar på frågor från 
nämndens ledamöter. 
 
Nämnden ser fram emot att ta del av forskarskolans 
ramverksdokument, som för närvarande är under 
revidering, och medverkar gärna i kommande 
diskussioner om forskarskolans inriktning. 

   
13 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, bilaga 
§13a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §13b. 
Statistik över beslut per delegation 2013, 
bilaga §13c. 
Statistik över beslut per delegation 2014, 
bilaga §13d. 

Meddelandeförteckningen och förteckningen över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar från föregående veckas möte 
med HTDR:s arbetsutskott. 
 
Sekreteraren orienterar om den senaste utvecklingen 
vad gäller det universitetsgemensamma systemet för 
individuella studieplaner. 

   
14 Sammanträdestider för hösten 2015. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15-12 den 10 september, 15 
oktober och 10 december. 

   
15 Oscar II:s stipendium. 

 
Dnr V 2015/119 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för humanistiska 
fakulteten 2015 tilldelas Linde Lindkvist; 
 
att avstå från att lämna förslag till stipendiat för 
teologiska fakulteten, då inga förslag inkommit. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-03-19   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
16 Ämnesövergripande 

forskarutbildningskurser. 
 
Dnr U 2015/120 
 
Jfr §8. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja remiss till 
institutionerna i enlighet med diskussionen så att 
ärendet kan behandlas vid sammanträdet den 11 juni. 

   
17 Förslag till höjning av tryck- och 

språkgranskningsbidraget. 
 
Dnr STUD 2015/963 

Diskussion. 
 
Nämnden finner det angeläget att beloppet som står 
till förfogande för tryckning och språkgranskning är 
sådant att de avhandlingar som produceras ger ett 
professionellt intryck, inte minst mot bakgrund av 
den ökade internationaliseringen av 
forskarutbildningen. Nämnden kan däremot inte 
ställa sig bakom förslaget i skrivelsen från HTDR. 
Nämnden föreslår i stället HTDR att inför 
budgetberedningen inkomma direkt till 
fakultetsstyrelsen med nytt underlag, som dels 
tydligare specificerar kostnaderna för tryckning och 
språkgranskning, dels problematiserar frågan om 
publicering på annat språk än modersmål. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Erik Erlanson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-05-27  klockan 9.15 – 12.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Erik Erlanson  doktorand  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Jana Holsanova  docent konferensresa 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrig    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
18 Utseende av justeringsperson. Jerker Karlsson utses. 
   
19 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
20 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, kyrkohistoria, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi eller 
systematisk teologi. 
 
Dnr HTPA 2015/5 
 
Handlingar, se e-rek! 
 
Protokollsanteckning från Jerker Karlsson, 
bilaga §20. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erik Claeson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Joel Kuhlin till utbildning på forskarnivå 
i Nya testamentets exegetik samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Elisabet Nord till utbildning på 
forskarnivå i Gamla testamentets exegetik samt 
att tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Katarina Pålsson till utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Patrik Ljungh, Rikard Grenehed 
och René Sølvsten Nissen. 
 
Nämnden avser att återkomma till institutionen dels 
angående formuleringar av krav för särskild 
behörighet i allmänna studieplaner, dels vad gäller 
rutiner för hantering av erinranden. 
 
Jerker Karlsson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
21 Doktorandanställning i kognitiv semiotik. 

 
Dnr HTPA 2015/6 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anu Vastenius till utbildning på 
forskarnivå i kognitiv semiotik samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Robyn Berghoff, Viswanatha 
Naidu och Olcay Turk. 

   
22 Doktorandanställning i nordiska språk (med 

inriktning på språk och samhälle). 
 
Dnr HTPA 2015/7 
 
Handlingar, se e-rek!  
 
Protokollsanteckning från Jerker Karlsson, 
bilaga §22. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Philippe Collberg till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anders Agebjörn och Camilla 
Forsberg. 
 
Nämnden avser att återkomma till institutionen dels 
angående formuleringar av krav för särskild 
behörighet i allmänna studieplaner, dels vad gäller 
rutiner för hantering av erinranden. 
 
Jerker Karlsson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   
23 Doktorandanställning i franska med 

inriktning mot franskspråkig litteratur. 
 
Dnr HTPA 2015/8 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maria Ranefalk till utbildning på 
forskarnivå i franska med inriktning mot 
franskspråkig litteratur samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år. 

   
24 Doktorandanställning i filmvetenskap, 

kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap eller 
litteraturvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2015/9 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Astrid Møller-Olsen till utbildning på 
forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anna Persson och Davor 
Abazovic. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
25 Två doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap eller engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr HTPA 2015/10 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Niklas Johansson till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 
att anta Lari-Valtteri Suhonen till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Filip Larsson och Viswanatha 
Naidu. 

   
26 Tre doktorandanställningar i franska med 

språkvetenskaplig inriktning, grekiska, 
italienska, latin eller semitiska språk. 
 
Dnr HTPA 2015/11 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Linnéa Gunnarsdotter till utbildning på 
forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Linda Smidfelt till utbildning på 
forskarnivå i italienska samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst två år; 
 
att anta Arsenij Vetushko-Kalevich till 
utbildning på forskarnivå i latin samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Morfia Stamatopoulou och 
Regina Stöpper. 

   
27 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr HTPA 2015/12 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gustaf Fryksén till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Kristoffer Edelgaard 
Christensen, Fredrika Larsson, Sabine Petersson och 
Jennie Sejr Ljunghans. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
28 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2015/13 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Franciszek Satalecki. 

   
29 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr HTPA 2015/14 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andrey Anikin till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Franziska Traub. 

   
30 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr HTPA 2015/15 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tine Hindkjær Madsen till utbildning 
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Isabella Ana-Maria Trifan. 

   
31 Doktorandanställning i bokhistoria. 

 
Dnr HTPA 2015/16 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Arina Stoenescu till utbildning på 
forskarnivå i bokhistoria samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Jens Christensen. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
32 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 

Dnr HTPA 2015/17 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Nora Schmidt till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Martin Persson, Annika 
Nagorsen Kastlander och Erika Lemark. 

   
33 Doktorandanställning i etnologi. 

 
Dnr HTPA 2015/18 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Emma Eleonorasdotter till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Solomon Akele Abebe, Elin 
Hägg och Chi-Pei Lei. 

   
34 Två doktorandanställningar i historia vid 

forskarskolan i historia. 
 
Dnr HTPA 2015/19 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kristoffer Edelgaard Christensen till 
utbildning på forskarnivå i historia samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 
att anta Gustaf Fryksén till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Fredrika Larsson, Felix Mathias 
Lindvad och Jennie Sejr Ljunghans. 

   
35 Doktorandanställning i kognitionsvetenskap 

(med inriktning mot kognitiv zoologi). 
 

Dnr HTPA 2015/20 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katarzyna Bobrowicz till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ramona Frickel och Erik 
Karlström. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
36 Antagning av licentiander i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 
  
Dnr U 2015/30 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Charlotte Lagerholm, Carina Leffler 
och Louise Rietz till utbildning på forskarnivå i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
med licentiatexamen som mål och med 
finansiering genom forskarskolan Communicate 

Science in School. 
 

Nämnden vill erinra om att utlåtanden ska följa 
dokumentet ”Riktlinjer för institutionernas 
utlåtanden angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning” även i de fall 
samtliga behöriga sökande föreslås för antagning. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Jerker Karlsson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-05-27  klockan 9.15 – 12.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Erik Erlanson  doktorand  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Jana Holsanova  docent konferensresa 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrig    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
18 Utseende av justeringsperson. Jerker Karlsson utses. 
   
19 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
20 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, kyrkohistoria, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi eller 
systematisk teologi. 
 
Dnr HTPA 2015/5 
 
Handlingar, se e-rek! 
 
Protokollsanteckning från Jerker Karlsson, 
bilaga §20. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erik Claeson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Joel Kuhlin till utbildning på forskarnivå 
i Nya testamentets exegetik samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Elisabet Nord till utbildning på 
forskarnivå i Gamla testamentets exegetik samt 
att tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Katarina Pålsson till utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Patrik Ljungh, Rikard Grenehed 
och René Sølvsten Nissen. 
 
Nämnden avser att återkomma till institutionen dels 
angående formuleringar av krav för särskild 
behörighet i allmänna studieplaner, dels vad gäller 
rutiner för hantering av erinranden. 
 
Jerker Karlsson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
21 Doktorandanställning i kognitiv semiotik. 

 
Dnr HTPA 2015/6 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anu Vastenius till utbildning på 
forskarnivå i kognitiv semiotik samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Robyn Berghoff, Viswanatha 
Naidu och Olcay Turk. 

   
22 Doktorandanställning i nordiska språk (med 

inriktning på språk och samhälle). 
 
Dnr HTPA 2015/7 
 
Handlingar, se e-rek!  
 
Protokollsanteckning från Jerker Karlsson, 
bilaga §22. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Philippe Collberg till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anders Agebjörn och Camilla 
Forsberg. 
 
Nämnden avser att återkomma till institutionen dels 
angående formuleringar av krav för särskild 
behörighet i allmänna studieplaner, dels vad gäller 
rutiner för hantering av erinranden. 
 
Jerker Karlsson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   
23 Doktorandanställning i franska med 

inriktning mot franskspråkig litteratur. 
 
Dnr HTPA 2015/8 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maria Ranefalk till utbildning på 
forskarnivå i franska med inriktning mot 
franskspråkig litteratur samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år. 

   
24 Doktorandanställning i filmvetenskap, 

kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap eller 
litteraturvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2015/9 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Astrid Møller-Olsen till utbildning på 
forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anna Persson och Davor 
Abazovic. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
25 Två doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap eller engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr HTPA 2015/10 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Niklas Johansson till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 
att anta Lari-Valtteri Suhonen till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Filip Larsson och Viswanatha 
Naidu. 

   
26 Tre doktorandanställningar i franska med 

språkvetenskaplig inriktning, grekiska, 
italienska, latin eller semitiska språk. 
 
Dnr HTPA 2015/11 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Linnéa Gunnarsdotter till utbildning på 
forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Linda Smidfelt till utbildning på 
forskarnivå i italienska samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst två år; 
 
att anta Arsenij Vetushko-Kalevich till 
utbildning på forskarnivå i latin samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Morfia Stamatopoulou och 
Regina Stöpper. 

   
27 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr HTPA 2015/12 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gustaf Fryksén till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Kristoffer Edelgaard 
Christensen, Fredrika Larsson, Sabine Petersson och 
Jennie Sejr Ljunghans. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
28 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2015/13 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Franciszek Satalecki. 

   
29 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr HTPA 2015/14 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andrey Anikin till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Franziska Traub. 

   
30 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr HTPA 2015/15 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tine Hindkjær Madsen till utbildning 
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Isabella Ana-Maria Trifan. 

   
31 Doktorandanställning i bokhistoria. 

 
Dnr HTPA 2015/16 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Arina Stoenescu till utbildning på 
forskarnivå i bokhistoria samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Jens Christensen. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
32 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 

Dnr HTPA 2015/17 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Nora Schmidt till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Martin Persson, Annika 
Nagorsen Kastlander och Erika Lemark. 

   
33 Doktorandanställning i etnologi. 

 
Dnr HTPA 2015/18 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Emma Eleonorasdotter till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Solomon Akele Abebe, Elin 
Hägg och Chi-Pei Lei. 

   
34 Två doktorandanställningar i historia vid 

forskarskolan i historia. 
 
Dnr HTPA 2015/19 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kristoffer Edelgaard Christensen till 
utbildning på forskarnivå i historia samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 
att anta Gustaf Fryksén till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Fredrika Larsson, Felix Mathias 
Lindvad och Jennie Sejr Ljunghans. 

   
35 Doktorandanställning i kognitionsvetenskap 

(med inriktning mot kognitiv zoologi). 
 

Dnr HTPA 2015/20 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katarzyna Bobrowicz till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ramona Frickel och Erik 
Karlström. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
36 Antagning av licentiander i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 
  
Dnr U 2015/30 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Charlotte Lagerholm, Carina Leffler 
och Louise Rietz till utbildning på forskarnivå i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik 
med licentiatexamen som mål och med 
finansiering genom forskarskolan Communicate 

Science in School. 
 

Nämnden vill erinra om att utlåtanden ska följa 
dokumentet ”Riktlinjer för institutionernas 
utlåtanden angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning” även i de fall 
samtliga behöriga sökande föreslås för antagning. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Jerker Karlsson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-06-11  klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Jana Holsanova  docent  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Erik Erlanson  doktorand konferensresa 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Hege Markussen utbildningsledare till och med §39 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
37 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
38 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
39 UKÄ:s kvalitetsutvärdering av utbildning på 

forskarnivå. 
Utbildningsledaren informerar om vad som hittills är 
känt angående UKÄ:s kvalitetsutvärderingar, särskilt 
med utgångspunkt i den pågående pilotutvärderingen 
av religionshistoria vid Lunds universitet. 
 
Nämnden ser det som önskvärt att kansliet kan 
erbjuda stöd vad gäller dels läsning och kommentarer 
av självvärderingar, dels standardtexter om till 
exempel hur och var olika formella aspekter av 
forskarutbildningen regleras samt vilka insatser som 
görs från fakultetsnivån i form av kurser och andra 
moment. 
 
Nämnden beslutar vidare 
 
att vid nästa sammanträde besluta om närmare 
former för en workshop om de individuella 
studieplanernas roll som underlag för utvärderingen; 
 
att uppdra åt sekreteraren att klarlägga formalia 
angående nedläggning av forskarutbildningsämnen. 

   
40 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, bilaga 
§40a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §40b. 

Meddelandeförteckningen och förteckningen över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Sekreteraren rapporterar kort från konferensen Det 
goda seminariet den 21 och 22 april. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-06-11   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
41 Ämnesövergripande 

forskarutbildningskurser. 
 
Dnr U 2015/120 
 
Jfr §§8 och 16. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar att inför budgetberedningen 
föreslå 
 
att kursen Äldre texters förmedling fortsatt tilldelas 
medel enligt inkommen ansökan, 9192 kronor; 
 
att innehållet i kursen Writing Workshop i stället ges 
som inslag inom ramen för Academic Skills, och 
tilldelas de medel som behövs för detta ändamål; 
 
att i första hand föreslå att kursen Normativitet, 
normer och värden tilldelas medel; 
 
att i andra hand föreslå att kursen Postcolonial 
theories, efter en breddning av det teoretiska 
perspektivet som gör kursen relevant för en större 
målgrupp, tilldelas medel. 

 
Vad gäller den av Språk- och litteraturcentrum 
föreslagna kursen i forskningsetik föreslår nämnden 
att innehållet i stället ges i annan form, anpassad för 
fakulteternas doktorander, eventuellt inom ramen för 
introduktionskursen från och med 2016. 

   
42 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i neurolingvistik. 
  
Dnr U 2015/248 
 
Fastställd studieplan, bilaga §42. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet och kalla Mikael Roll till nästa 
sammanträde, då ärendet behandlas på nytt. 

   
43 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning i neurolingvistik. 
 
Dnr P 2015/1842 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att med hänvisning till föregående ärende bordlägga 
ärendet. 

   
44 Doktoranders möjligheter att undervisa. 

 
Dnr STUD 2015/2182 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att uppmana institutionerna att se över möjligheterna 
att bereda doktoranderna tillfälle till 
undervisningserfarenhet enligt första stycket i 
HTDR:s skrivelse. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-06-11   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
45 Individuella studieplaner. Nämnden beslutar 

 
att inrätta en arbetsgrupp, bestående av prodekanen 
som ordförande, två doktorandrepresentanter som 
utses av HTDR, Olof Sundin som representant för 
nämnden samt en aktiv handledare och en prefekt, 
studierektor eller motsvarande, vilka ordföranden ges 
delegation att utse; 
 
att gruppens uppdrag ska vara att föreslå 
förändringar inom ramen för det befintliga verktyget; 
 
att gruppen ska rapportera till nämnden senast vid 
sammanträdet den 10 december. 

   
46 Tack. Ordföranden tackar ledamöterna för terminens 

arbete och tillönskar en trevlig sommar. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL    PER CAPSULAMPER CAPSULAMPER CAPSULAMPER CAPSULAM   1(1) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna   
Forskarutbildningsnämnden  2015-09-24 
  
 
DeltagandeDeltagandeDeltagandeDeltagande    ledamöterledamöterledamöterledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Jana Holsanova  docent  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Ej deltagande ledamöterEj deltagande ledamöterEj deltagande ledamöterEj deltagande ledamöter    representant för HTDR  ej utsedd 
    representant för HTS  ej utsedd 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
47 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i neurolingvistik. 
  
Dnr U 2015/248 
 
Fastställd studieplan, bilaga §47. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §42. 

Nämnden beslutar enhälligt 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
48 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning i neurolingvistik. 
 
Dnr P 2015/1842 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §43. 

Nämnden beslutar enhälligt 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att snarast utlysa en doktorandanställning i 
neurolingvistik finansierad av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson  Samuel Byrskog 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-10-15  klockan 9.15 – 11.25 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Jana Holsanova  docent  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamöteröteröteröter    representant för HTDR  ej utsedd 
    representant för HTS  ej utsedd 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator till och med §51 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
49 Utseende av justeringsperson. Lena Ambjörn utses. 
   
50 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
51 Karriärfrågor. 

 
Jfr föregående mandatperiods §288. 

Mattias Persson informerar kort om sin verksamhet 
som arbetslivskoordinator för fakulteterna. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att arbetslivskoordinatorn medverkar vid 
introduktionskursen för att öka medvetenheten om 
möjligheten till individuell karriärvägledning; 
 
att beakta frågan inom ramen för den pågående 
översynen av verktyget för individuella studieplaner; 
 
att också behandla frågan vid kommande möte med 
referensgruppen för institutionsrepresentanter, till 
vilket arbetslivskoordinatorn kallas. 
 
Nämnden avser också att under våren 2016, inför 
UKÄ:s utvärderingar, arrangera ett möte, öppet för 
alla handledare, för att ytterligare diskutera de 
individuella studieplanernas funktion, där denna 
fråga också kan belysas (jfr §53 nedan). 

   
52 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar, bilaga §52a-b. 
Förteckningar över beslut per delegation, 
bilaga §40c-d. 

Meddelandeförteckningar och förteckningar över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Sekreteraren informerar kort från intervjun med 
bedömargruppen för UKÄ:s pilotutvärdering av 
religionshistoria. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-10-15   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
53 Workshop om individuella studieplaner. 

 
Jfr §39. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att under våren 2016, inför UKÄ:s utvärderingar, 
arrangera ett möte, öppet för alla handledare, för att 
diskutera de individuella studieplanernas funktion 
(jfr §51 ovan), goda exempel och deras koppling till 
de allmänna studieplanerna. 

   
54 Sammanträdesdagar våren 2016. Nämnden beslutar 

 
att att sammanträda kl 9.15-12 den 4 februari, 17 
mars, 25 maj (endast för antagningsärenden) och 16 
juni. 

   
55 Introduktionskursen. 

 
Jfr §9. 

Ordföranden informerar om sina kontakter sedan 
ärendet senast behandlades i nämnden. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge Johannes Persson i uppdrag att vara ansvarig 
för kursen 2016; 
 
att tacka Lena Ambjörn för uppskattade insatser som 
kursansvarig under sex år. 

   
56 Kriterier för inrättande och nedläggning av 

forskarutbildningsämnen – inledande 
diskussion. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att genom skrivelse till institutionerna påminna om 
möjligheten att lägga ned forskarutbildningsämnen 
före UKÄ:s utvärderingar; 
 
att frågan om kriterier för inrättande av ämnen ska 
diskuteras vid nästa möte med referensgruppen för 
institutionsrepresentanter för ytterligare belysning 
och erfarenhetsutbyte. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Lena Ambjörn 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-10-15  klockan 9.15 – 11.25 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Jana Holsanova  docent  
    Jerker Karlsson doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamöteröteröteröter    representant för HTDR  ej utsedd 
    representant för HTS  ej utsedd 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator till och med §51 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
49 Utseende av justeringsperson. Lena Ambjörn utses. 
   
50 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
51 Karriärfrågor. 

 
Jfr föregående mandatperiods §288. 

Mattias Persson informerar kort om sin verksamhet 
som arbetslivskoordinator för fakulteterna. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att arbetslivskoordinatorn medverkar vid 
introduktionskursen för att öka medvetenheten om 
möjligheten till individuell karriärvägledning; 
 
att beakta frågan inom ramen för den pågående 
översynen av verktyget för individuella studieplaner; 
 
att också behandla frågan vid kommande möte med 
referensgruppen för institutionsrepresentanter, till 
vilket arbetslivskoordinatorn kallas. 
 
Nämnden avser också att under våren 2016, inför 
UKÄ:s utvärderingar, arrangera ett möte, öppet för 
alla handledare, för att ytterligare diskutera de 
individuella studieplanernas funktion, där denna 
fråga också kan belysas (jfr §53 nedan). 

   
52 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar, bilaga §52a-b. 
Förteckningar över beslut per delegation, 
bilaga §40c-d. 

Meddelandeförteckningar och förteckningar över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Sekreteraren informerar kort från intervjun med 
bedömargruppen för UKÄ:s pilotutvärdering av 
religionshistoria. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-10-15   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
53 Workshop om individuella studieplaner. 

 
Jfr §39. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att under våren 2016, inför UKÄ:s utvärderingar, 
arrangera ett möte, öppet för alla handledare, för att 
diskutera de individuella studieplanernas funktion 
(jfr §51 ovan), goda exempel och deras koppling till 
de allmänna studieplanerna. 

   
54 Sammanträdesdagar våren 2016. Nämnden beslutar 

 
att att sammanträda kl 9.15-12 den 4 februari, 17 
mars, 25 maj (endast för antagningsärenden) och 16 
juni. 

   
55 Introduktionskursen. 

 
Jfr §9. 

Ordföranden informerar om sina kontakter sedan 
ärendet senast behandlades i nämnden. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge Johannes Persson i uppdrag att vara ansvarig 
för kursen 2016; 
 
att tacka Lena Ambjörn för uppskattade insatser som 
kursansvarig under sex år. 

   
56 Kriterier för inrättande och nedläggning av 

forskarutbildningsämnen – inledande 
diskussion. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att genom skrivelse till institutionerna påminna om 
möjligheten att lägga ned forskarutbildningsämnen 
före UKÄ:s utvärderingar; 
 
att frågan om kriterier för inrättande av ämnen ska 
diskuteras vid nästa möte med referensgruppen för 
institutionsrepresentanter för ytterligare belysning 
och erfarenhetsutbyte. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Lena Ambjörn 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2015-12-10  klockan 9.15 – 11.35 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Jana Holsanova  docent sjukdom 
    Jerker Karlsson doktorand sjukdom 
    representant för HTS  ej utsedd 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
57 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
58 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
59 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §59a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §59b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 

   
60 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §60. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   
61 Ledamot i styrelsen för forskarskolan i 

historia. 
Ordföranden informerar om bakgrunden till ärendet 
och de kontakter som förekommit med företrädare 
för forskarskolan. 
 
Nämnden beslutar 
 
att utse Lena Ambjörn. 

   
62 Rapport från arbetsgruppen för översyn av 

verktyget för individuella studieplaner. 
 
Jfr §45. 

Ordföranden och sekreteraren informerar om 
arbetsgruppens första sammanträde och framtida 
planering för ärendet. 

   
63 Doktorandanställning i neurolingvistik. 

 
Dnr PA 2015/2981 
 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Mikael Leveau Novén till utbildning på 
forskarnivå i neurolingvistik samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2015-12-10   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
64a Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kyrkohistoria. 
  
Dnr U 2015/353 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64a. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
64b Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i praktisk teologi. 
  
Dnr U 2015/351 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64b. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
64c Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionshistoria. 
  
Dnr U 2015/354 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64c. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
64d Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionsfilosofi med etik. 
  
Dnr U 2015/469 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64d. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
64e Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i systematisk teologi. 
  
Dnr U 2015/470 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64e. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
64f Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i global kristendom och 
interreligiösa relationer. 
  
Dnr U 2015/364 
 
Fastställd studieplan, bilaga §64f. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
65 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2016. 
  
Dnr STYR 2015/941 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar, med hänvisning till 
antagningsordningen för utbildning på forskarnivå, 
avsnitt 3.1, sjätte stycket, om universitetets 
finansieringsansvar för antagna doktorander, att 
utrymme behöver reserveras för finansiering av en 
hittills externfinansierad doktorandanställning i 
engelska med språkvetenskaplig inriktning. Det 
innebär att utlysningen kan omfatta endast 19 
fakultetsfinansierade anställningar. Reducering bör i 
första hand ske av antalet anställningar vid Språk- 
och litteraturcentrum. 
 
Med utgångspunkt i nämndens tidigare beslut om 
strategi för utlysning av studiestöd (3 december 
2009, §116, och 5 september 2013, §190) beslutar 
nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2016 låta utlysa följande 19 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar: 
 
en i kognitiv semiotik, 
 
en i nordiska språk, 
 
en i franska med språkvetenskaplig inriktning 
(med inriktning mot språkinlärning), 
 
en i litteraturvetenskap, 
 
en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria, 
 
en i allmän språkvetenskap, 
 
en, gemensam för italienska och semitiska språk, 
 
en i mänskliga rättigheter, 
 
en i antikens kultur och samhällsliv, 
 
en i historisk arkeologi, 
 
en i konsthistoria och visuella studier, 
 
en i idé- och lärdomshistoria, 
 
en i mediehistoria, 

 
forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
65 
forts 

Utlysning av doktorandanställningar den 1 
februari 2016. 
  
Dnr STYR 2015/941 
 
Handlingar, se akten! 

en i teoretisk filosofi, 
 
en i kognitionsvetenskap, 
 
en i praktisk filosofi 
 
och 
 
tre, gemensamma för religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria och religionshistoria med 
inriktning mot islamologi. 
 

CTR, liksom eventuella andra institutioner som 
önskar utlysa doktorandanställningar med inriktning 
mot ämnesdidaktik, bör överväga ett samarbete med 
institutionen för utbildningsvetenskap. 
 
Vad gäller anhållan om utlysning av anställningar 
inom forskarskolan i historia uppvisar underlaget en 
splittrad bild, och argumentationen för utlysning i 
mänskliga rättigheter framstår delvis inte som 
övertygande. Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2016 låta utlysa en 
doktorandanställning i antikens kultur och 
samhällsliv (med historisk inriktning), 
finansierad inom forskarskolan i historia; 

 
att uppdra åt institutionen att återkomma med nytt 
förslag för den sista anställningen när den 
förutskickade översynen av ”förhållandet mellan 
delegationsordning, organisationsplan och praxis” är 
genomförd. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Olof Sundin 
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