
LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-02-04  klockan 9.15 – 11.55 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor ordförande vid disputation 
    Jerker Karlsson doktorand  
    representant för HTS  ej utsedd 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
66 Utseende av justeringsperson. Andreas Svensson utses. 
   
67 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
68 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §68a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §68b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
UKÄ:s rapport Granskning av individuella 
studieplaner för doktorander ska distribueras till 
referensgruppen för kännedom. Ordföranden 
kommer att vid nästa sammanträde i den 
universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden 
undersöka möjligheten att få statistiken för Lunds 
universitet uppdelad efter fakultet. 
 
Lena Ambjörn informerar från forskarskolans 
samarbetsråd. Forskarskolan ser över sina 
sammanträdesformer för att representationen från 
fakultetsnivå ska bli ändamålsenlig. Protokollen från 
samarbetsrådet ska framöver delges 
forskarutbildningsnämnden. 

   
69 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i praktisk teologi med 
licentiatexamen som mål. 
  
Dnr U 2016/17 
 
Fastställd studieplan, bilaga §69. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
70 Academic Skills 2016. 

 
Jfr §41. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inför nästa sammanträde genom HTDR låta 
undersöka intresset i första hand för något inslag med 
inriktning på skriftlig färdighet på engelska. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-02-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
71 Målbild för fördelning av studiestöd. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att återkomma till frågan vid nästa sammanträde 
utifrån en skriftlig sammanställning av de synpunkter 
som framkommit under diskussionen. 

   
72 Introduktionskursen. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att överlämna kursvärderingarna till Johannes 
Persson för beaktande vid utformningen av 
kommande kursomgång; 
 
att Johannes Persson kallas till nämndens nästa 
sammanträde för diskussion; 
 
Nämnden riktar ett tack till Lena Ambjörn för 
uppskattade insatser som kursansvarig under en följd 
av år. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog  Andreas Svensson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-03-17  klockan 9.15 – 11.45 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande, ej del av §78 
    Olof Sundin professor ordförande del av §78 
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamöteröteröteröter    Jerker Karlsson doktorand  
    representant för HTS  ej utsedd 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
    Johannes Persson professor §76 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
73 Utseende av justeringsperson.  Lena Ambjörn utses. 
   
74 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
75 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §75a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §75b. 
Statistik över beslut per delegation 2015, 
bilaga §75c. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
I anslutning till uppdraget från fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott (§151, st 2) meddelar ordföranden och 
sekreteraren att frågan om etikprövning kommer att 
behandlas vid ett sammanträde, gemensamt för alla 
verksamhetsnämnderna, på förmiddagen den 16 juni, 
och att nämndens eget planerade sammanträde 
därför flyttas till eftermiddagen samma dag. 

   
76 Introduktionskursen. 

 
Jfr §72. 

Johannes Persson informerar om sina planer för årets 
kursomgång med utgångspunkt i den senaste 
omgångens kursvärderingar. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att delegera till ordföranden att fastställa 
litteraturlistan när förslag har inkommit från 
kursansvarig. 

   
77 Sammanträdestider för hösten 2016. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15-12 den 2 september, 13 
oktober och 6 december. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-05-25  klockan 9.15 – 12.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Janna Lundberg doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    representant för HTS  ej utsedd 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
81 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
82 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
83 Doktorandanställning i nordiska språk. 

 
Dnr PA 2016/207 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Mikael Berger till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år. 

   
84 Doktorandanställning i kognitiv semiotik. 

 
Dnr PA 2016/208 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Georgios Stampoulidis till utbildning på 
forskarnivå i kognitiv semiotik samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år. 

   
85 Doktorandanställning i franska med 

språkvetenskaplig inriktning. 
 

Dnr PA 2016/210 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Céline Rocher-Hahlin till utbildning på 
forskarnivå i franska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst två år och sex 
månader. 

 
Nämnden vill erinra institutionen om formuleringen i 
universitetets arbetsordning, kapitel 5: ”Vid Lunds 
universitet ska studenterna ha rätt att utse 
representanter i beredande och beslutande organ.” 

   
86 Doktorandanställning i litteraturvetenskap. 

 
Dnr PA 2016/212 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för ny 
beredning som tydliggör hur bedömningskriteriet 
”relevans” har tillämpats. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-05-25   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
87 Doktorandanställning i Öst- och 

Centraleuropas kulturhistoria. 
 

Dnr PA 2016/213 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Svetlana L’nyavskiy-Ekelund till 
utbildning på forskarnivå i Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Rasa Navickaitė, Mihai Roşu 
och Marco La Rosa. 

   
88 Doktorandanställning i allmän 

språkvetenskap. 
 

Dnr PA 2016/214 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Eline Visser till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anita Slonimska, Filip Larsson, 
Anna Hultin och Guohua Hu. 

   
89 Doktorandanställning i italienska eller 

semitiska språk. 
 

Dnr PA 2016/216 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Chiara Gargiulo till utbildning på 
forskarnivå i italienska samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år. 

 
Nämnden vill erinra institutionen om formuleringen 
i universitetets arbetsordning, kapitel 5: ”Vid Lunds 
universitet ska studenterna ha rätt att utse 
representanter i beredande och beslutande organ.” 

   
90 Doktorandanställning i mänskliga 

rättigheter. 
 

Dnr PA 2016/217 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ida Jansson till utbildning på forskarnivå 
i mänskliga rättigheter samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Lisa Ericsson, Sofi Jansson och 
Emil Gejrot. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-05-25   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
91 Doktorandanställning i antikens kultur och 

samhällsliv. 
 

Dnr PA 2016/218 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Adeline Hoffelinck och 
Christina Hildebrandt Jørgensen har återtagit sina 
ansökningar. 
 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för ny 
beredning, som dels ska tydliggöra om och i så fall på 
vilket underlag NN bedöms uppfylla de särskilda 
behörighetskraven enligt den allmänna studieplanen, 
dels bör rangordna minst en reserv för honom. 

   
92 Doktorandanställning i antikens kultur och 

samhällsliv (med historisk inriktning). 
 

Dnr PA 2016/228 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för ny 
beredning, som dels ska tydliggöra om och i så fall på 
vilket underlag NN bedöms uppfylla de särskilda 
behörighetskraven enligt den allmänna studieplanen, 
dels bör rangordna minst en reserv för honom och 
tydliggöra hur handledningen avses lösas för de 
rangordnade sökande. 

   
93 Doktorandanställning i historisk arkeologi. 

 
Dnr PA 2016/219 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lena Strid till utbildning på forskarnivå i 
historisk arkeologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Erik Johansson. 

   
94 Ansökan från Gertie Ericsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i historisk 
arkeologi med annan finansiering. 
  
Dnr P 2016/1909 

 
Handlingar, se ärendet och PA 2016/219! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gertie Ericsson till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi med 
finansiering i form av anställning vid Kulturen. 

   
95 Doktorandanställning i konsthistoria och 

visuella studier. 
 

Dnr PA 2016/220 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ellen Suneson till utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
samt att tilldela henne doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ylva Haidenthaller, Karin 
Annebäck, Gustav Thoreson och Jens Arvidson. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-05-25   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
96 Doktorandanställning i idé- och 

lärdomshistoria. 
 

Dnr PA 2016/221 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Bruno Hamnell till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Sara Ekström. 

   
97 Doktorandanställning i mediehistoria. 

 
Dnr PA 2016/222 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Allan Burnett till utbildning på 
forskarnivå i mediehistoria samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jannick Schou Hansen och 
Emma Nordin. 

   
98 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr PA 2016/223 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tobias Alexius Sparrman till utbildning 
på forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Carl-Johan Palmqvist, Julia 
Sjödahl, Andreas Pieter De Jong och Mauricio 
Gonzales. 

   
99 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2016/225 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Trond Arild Tjøstheim till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Franziska Traub och Ludvig 
Londos. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-05-25   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
100 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr PA 2016/226 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gloria Mähringer till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Alexandra Weber, Evan Knott, 
Ainar Petersen Miyata och Linda Harris. 

   
101 Tre doktorandanställningar i 

religionsfilosofi med etik, religionshistoria 
eller religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 

 
Dnr PA 2016/227 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Olivia Cejvan till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Tania Norell till utbildning på 
forskarnivå i religionsfilosofi med etik samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 
att anta Jesper Petersen till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med inriktning 
mot islamologi samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Erik Sundblad, Christoffer 
Skogholt och Elin Thorsén. 

   
102 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i praktisk teologi 
med annan finansiering. 
  
Dnr P 2016/1910 

 
Handlingar, se ärendet och PA 2016/227! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att avslå ansökan med hänvisning till att NN 
2015 prövats i konkurrens med sökande från 
det egna ämnet och närliggande ämnen och då 
inte rangordnats i tätgruppen, samt att någon 
ytterligare avgörande meritering inte tillkommit 
i den aktuella ansökan. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Samuel Byrskog  Ingar Brinck 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-06-16  klockan 13.15 – 15.35 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor från och med §105 
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Janna Lundberg doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    representant för HTS  ej utsedd 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Hege Markussen utbildningsledare till och med §105 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
103 Utseende av justeringsperson. Janna Lundberg utses. 
   
104 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
105 UKÄ:s kvalitetsutvärdering av utbildning på 

forskarnivå. 
Utbildningsledaren informerar om den genomförda 
pilotutvärderingen av forskarutbildningen i 
religionshistoria, särskilt vad gäller processen och det 
återföringsmöte som genomförts, samt om vad som 
hittills är känt om planerna för kommande 
utvärderingar av forskarutbildning. 

 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att ytterligare bearbeta 
utkastet till standardtexter för utvärderingarna. 

   
106 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §106a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §106b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden och sekreteraren informerar dels om 
internrevisionens granskning av intern styrning och 
kontroll inom forskarutbildningen, dels om att nytt 
avtal för forskarskolan i historiska studier är 
undertecknat av alla parter. Ordföranden informerar 
också från universitetets forskarutbildningsnämnd. 

   
107 Doktorandanställning i litteraturvetenskap. 

 
Dnr PA 2016/212 
 
Jfr §86. 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anna Hultman till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sofia Roberg, Christina Skagert 
och Alexandru Lefter. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-06-16   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
108 Doktorandanställning i antikens kultur och 

samhällsliv. 
 

Dnr PA 2016/218 
 
Jfr §91. 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden har tidigare konstaterat att Adeline 
Hoffelinck och Christina Hildebrandt Jørgensen har 
återtagit sina ansökningar. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Danilo Campanaro till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år. 

   
109 Doktorandanställning i antikens kultur och 

samhällsliv (med historisk inriktning). 
 

Dnr PA 2016/228 
 
Jfr §92. 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Danilo Campanaro till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Peder Flemestad. 

   
110 Academic Skills 2016. 

 
Jfr §§41, 70 och 79. 

Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka utformningen av workshopen i enlighet 
med HTDR:s förslag; 
 
att delegera till ordföranden att fatta beslut om de 
ekonomiska förutsättningarna när komplettering 
inkommit vad gäller detta. 

   
111 Målbild för fördelning av studiestöd. 

 
Jfr §§71 och 80. 
 
Fastställd målbild, bilaga §111. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa målbild enligt bilaga. 

   
112 Anhållan om motfinansiering av fjärde årets 

doktorandanställning. 
 
Dnr V 2016/981 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta  
 

att avsätta medel för motfinansiering 
motsvarande det fjärde årets 
doktorandanställning. 

   
113 Budget 2017. Nämnden beslutar 

 
att föreslå att kursen Äldre texters förmedling tilldelas 
medel enligt inkommen anhållan; 
 
att föreslå att 40 000 kronor avsätts för Academic 
Skills. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-06-16   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Janna Lundberg 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-10-13  klockan 9.15 – 11.30 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    representant för HTS  ej utsedd 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Fredrik Ekengren universitetslektor till och med §116 
    Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare till och med §116 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
114 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
115 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
116 Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsfrågor. 
Fredrik Ekengren och Isabella Grujoska informerar 
om sina uppdrag och redogör kort för det utsända 
underlaget med särskilt fokus på mångfaldsfrågor. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt Isabella Grujoska att undersöka 
möjligheten att få förtydliganden vad gäller det 
kvantitativa statistiska underlaget; 
 
att förbereda genomförandet av en kvalitativ enkät 
till HT-fakulteternas doktorander som en 
fördjupning av tidigare genomförda undersökningar. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-10-13   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
117 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §117a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §117b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om: 
- processen för UKÄ:s utvärderingar 
- processen för utseende av verksamhetsansvarig för 
forskarskolan i historiska studier 
- internrevisionens granskning av 
forskarutbildningen 
- antologin Det goda seminariet 
- den pågående budgetberedningen 
- planeringen inför mötet med referensgruppen den 
24 november 
- den genomförda mötesdialogen med företrädare för 
universitetets forskarutbildningsnämnd den 10 
oktober. 
 
Andreas Svensson rapporterar om den genomförda 
workshopen inom ramen för Academic Skills. 

   
118 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §118. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   
119 Sammanträdesdagar våren 2017. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15-12 den 26 januari, 9 mars, 
24 maj (endast för antagningsärenden) och 15 juni. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Olof Sundin 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-12-06  klockan 9.15 – 11.50 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Amanda Bjernestedt studerande  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Ingar Brinck  professor annat åtagande 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Lisa Hetherington fakultetssekreterare till och med §122 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
120 Utseende av justeringsperson. Andreas Svensson utses. 
   
121 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
122 Anvisningar för kursplaner på forskarnivå. 

 
Dnr STYR 2016/1430 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden, sekreteraren och Lisa 
Hetherington att införa ändringar i förslaget i 
enlighet med diskussionen; 
 
att föreslå att anvisningarna fastställs med dessa 
ändringar. 

   
123 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §123a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §123b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Lena Ambjörn och sekreteraren informerar från 
dialogmötet med forskarskolan den 28 november. 

   
124 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i systematisk teologi. 
  
Dnr U 2016/596 
 
Fastställd studieplan, bilaga §124. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
125 Utvärdering av forskarskolan i historiska 

studier. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att utvärderingen ska utgå från en självvärdering, 
omfatta den modell för samarbete som forskarskolan 
införde 2011 och också beakta 
samarbetsinstitutionernas perspektiv; 
 
att utvärderingen ska behandla de tre faktorerna 
1. effektivitet i forskarutbildningen, 
2. kvalitet i forskarutbildningen, 
3. administrativa resurser i förhållande till 1 och 2; 
 
att i första hand tillfråga professor Maria Åberg, 
Uppsala universitet, som sakkunnig för 
utvärderingen.  

   
126 Synpunkter på universitetets 

antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå och föreskrifter för utbildning 
på forskarnivå. 

Nämnden beslutar 
 
att avstå från att lämna synpunkter. 

   
127 Rutiner för byte av handledare samt 

handlingsplan för att förebygga och hantera 
konflikter mellan handledare och 
doktorand. 
 
Fastställda rutiner, bilaga §127. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa rutiner enligt bilaga. 

   
128 Anhållan om inrättande av 

doktorandanställning i konsthistoria och 
visuella studier. 
 
Dnr P 2016/4993 

Nämnden beslutar 
 
att, under förutsättning att fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott avsätter medel enligt förslag, föreslå 
prodekanus att besluta 
 

att anta Ylva Haidenthaller till utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
med finansiering i form av 
doktorandanställning, finansierad av Berit 
Wallenbergs stiftelse och fakulteterna. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
129 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2017. 
  
Dnr STYR 2016/1145 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att fakultetsstyrelsens 
budgetbeslut innebär att inga fakultetsfinansierade 
anställningar kan utlysas. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2017 låta utlysa följande 
doktorandanställningar: 
 
två i historia, finansierade inom forskarskolan i 
historiska studier, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
biologiämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och naturvetenskapliga fakulteten, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och naturvetenskapliga fakulteten, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
religionsämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och humanistiska och teologiska 
fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
ämnesdidaktik inom svenska som andraspråk, 
finansierad av Lunds universitet och 
humanistiska och teologiska fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
engelskämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och humanistiska och teologiska 
fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
verksamhetsförlagd utbildning, finansierad av 
Lunds universitet och humanistiska och 
teologiska fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
högre utbildning, finansierad av institutionens 
för utbildningsvetenskap myndighetskapital. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Samuel Byrskog   Andreas Svensson 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2016-12-06  klockan 9.15 – 11.50 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Amanda Bjernestedt studerande  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Ingar Brinck  professor annat åtagande 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Lisa Hetherington fakultetssekreterare till och med §122 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
120 Utseende av justeringsperson. Andreas Svensson utses. 
   
121 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
122 Anvisningar för kursplaner på forskarnivå. 

 
Dnr STYR 2016/1430 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden, sekreteraren och Lisa 
Hetherington att införa ändringar i förslaget i 
enlighet med diskussionen; 
 
att föreslå att anvisningarna fastställs med dessa 
ändringar. 

   
123 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §123a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §123b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Lena Ambjörn och sekreteraren informerar från 
dialogmötet med forskarskolan den 28 november. 

   
124 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i systematisk teologi. 
  
Dnr U 2016/596 
 
Fastställd studieplan, bilaga §124. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
125 Utvärdering av forskarskolan i historiska 

studier. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att utvärderingen ska utgå från en självvärdering, 
omfatta den modell för samarbete som forskarskolan 
införde 2011 och också beakta 
samarbetsinstitutionernas perspektiv; 
 
att utvärderingen ska behandla de tre faktorerna 
1. effektivitet i forskarutbildningen, 
2. kvalitet i forskarutbildningen, 
3. administrativa resurser i förhållande till 1 och 2; 
 
att i första hand tillfråga professor Maria Åberg, 
Uppsala universitet, som sakkunnig för 
utvärderingen.  

   
126 Synpunkter på universitetets 

antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå och föreskrifter för utbildning 
på forskarnivå. 

Nämnden beslutar 
 
att avstå från att lämna synpunkter. 

   
127 Rutiner för byte av handledare samt 

handlingsplan för att förebygga och hantera 
konflikter mellan handledare och 
doktorand. 
 
Fastställda rutiner, bilaga §127. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa rutiner enligt bilaga. 

   
128 Anhållan om inrättande av 

doktorandanställning i konsthistoria och 
visuella studier. 
 
Dnr P 2016/4993 

Nämnden beslutar 
 
att, under förutsättning att fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott avsätter medel enligt förslag, föreslå 
prodekanus att besluta 
 

att anta Ylva Haidenthaller till utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
med finansiering i form av 
doktorandanställning, finansierad av Berit 
Wallenbergs stiftelse och fakulteterna. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2016-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
129 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2017. 
  
Dnr STYR 2016/1145 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att fakultetsstyrelsens 
budgetbeslut innebär att inga fakultetsfinansierade 
anställningar kan utlysas. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2017 låta utlysa följande 
doktorandanställningar: 
 
två i historia, finansierade inom forskarskolan i 
historiska studier, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
biologiämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och naturvetenskapliga fakulteten, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och naturvetenskapliga fakulteten, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
religionsämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och humanistiska och teologiska 
fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
ämnesdidaktik inom svenska som andraspråk, 
finansierad av Lunds universitet och 
humanistiska och teologiska fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
engelskämnets didaktik, finansierad av Lunds 
universitet och humanistiska och teologiska 
fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
verksamhetsförlagd utbildning, finansierad av 
Lunds universitet och humanistiska och 
teologiska fakulteterna, 
 
en i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
högre utbildning, finansierad av institutionens 
för utbildningsvetenskap myndighetskapital. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Samuel Byrskog   Andreas Svensson 
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