
LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(1) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-01-26  klockan 9.15 – 10.45 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Amanda Bjernestedt studerande ej §134, jäv 
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
130 Utseende av justeringsperson. Lena Ambjörn utses. 
   
131 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
132 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §132a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §132b. 

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

   
133 Utvärdering av forskarskolan i historiska 

studier. 
 
Jfr §125. 

Nämnden beslutar 
 
att som sakkunnig för utvärderingen i första hand 
tillfråga professor Gunner Lind, Københavns 
Universitet, i andra hand docent Pär Frohnert, 
Stockholms universitet och i tredje hand professor 
Kirsti Niskanen, Stockholms universitet. 

   
134 Tegnér-Oehlenschlägerska prisstiftelsen. Nämnden beslutar 

 
att föreslå att stipendiet tilldelas Matthew Norris. 
 
Olof Sundin deltar inte i beslutet. 

   
135 Remiss: Tilläggsfinansiering för doktorander 

med externt stipendium som huvudsaklig 
finansering i utbildning på forskarnivå. 
 
Dnr STYR 2016/1285 
 
Remissvar, bilaga §135. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att remissvar avges enligt bilaga. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Samuel Byrskog   Lena Ambjörn 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-03-09  klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Amanda Bjernestedt studerande  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Mattias Gunnemyr doktorand vård av barn 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
    Johannes Persson professor, prodekanus till och med §139 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
136 Utseende av justeringsperson. Amanda Bjernestedt utses. 
   
137 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att kallelsens 

ärende 5 utgår. 
   
138 Introduktionskursen. Johannes Persson redogör för 2016 års kursomgång, 

särskilt vad gäller vilka ändringar som gjorts i 
kursuppläggning och litteraturlista. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att introduktionskursen ska ges höstterminen 2017; 
 
att uppdra åt Johannes Persson att vara kursansvarig. 

   
139 Förstärkning av nydisputerades 

konkurrenskraft. 
 
Dnr STUD 2017/1324 

Andreas Svensson redogör för HTDR:s skrivelse och 
bakgrunden till den. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inventera nuvarande utbud av sådana inslag som 
nämns i skrivelsens första strecksats; 
 
att initiera en revidering av de allmänna 
studieplanerna vad gäller att 3 hp högskolepedagogik 
görs till obligatoriskt moment; 
 
att uppmana doktorandorganisationerna att 
gentemot universitetet driva de frågor som 
aktualiseras i skrivelsens tredje strecksats; 
 
att återkomma till frågorna i fjärde strecksatsen när 
inventeringen enligt ovan är genomförd. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-03-09   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
140 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §140a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §140b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Prodekanen informerar om vissa beslut i anslutning 
till forskarskolan i historiska studier. 

   
141 Målbild för forskarutbildning vid HT-

fakulteterna. 
 
Dnr STYR 2016/914 
 
Jfr §§71, 80 och 111. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden att bearbeta dokumentet i 
enlighet med diskussionen och föra det vidare till 
fakultetsstyrelsen. 

   
142 Sammanträdestider för hösten 2017. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15-12 den 7 september, 12 
oktober och 7 december. 

   
143 Oscar II:s stipendium. 

 
Dnr V 2017/187 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för humanistiska 
fakulteten 2017 tilldelas Maria Karlsson; 
 
att avstå från att lämna förslag till stipendiat för 
teologiska fakulteten, då inga förslag inkommit. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Amanda Bjernestedt 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-05-24  klockan 9.15 – 11.50 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Amanda Bjernestedt studerande  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Olof Sundin professor  
    Andreas Svensson doktorand  
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
    Henrik Rahm  universitetslektor, bitr prefekt §147 
    Henrik Rosengren  universitetslektor, prefekt till och med §146 
    Hanne Sanders professor, föreståndare till och med §146 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
144 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
145 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
146 Forskarskolan i historiska studier. Henrik Rosengren och Hanne Sanders redogör för 

forskarskolans verksamhet, organisation och ekonomi 
utifrån den genomförda självvärderingen samt vissa 
övriga dokument. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden avser att återkomma till bland annat 
internationaliseringsfrågor, alumnfrågor och 
doktoranders möjlighet till undervisning efter att den 
pågående externa utvärderingen (jfr §133) är 
genomförd. 

   
147 Ansökan från Tatiana Peters om antagning 

till utbildning på forskarnivå i franska med 
språkvetenskaplig inriktning med annan 
finansiering. 
  
Dnr P 2017/2166 

 
Handlingar, se ärendet! 

Henrik Rahm redogör för ärendets bakgrund. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå den föreliggande ansökan med 
hänvisning till att finansieringsplan saknas och 
att vissa andra förutsättningar för antagning i 
enlighet med ansökan inte är uppfyllda. 
 

Nämnden avser att återkomma till en vidare 
utredning av hur möjligheter till samarbeten av 
aktuellt slag bäst tillgodoses. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-05-24  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
148 Ansökan från Håkan Aspeborg om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
arkeologi med annan finansiering. 
  
Dnr P 2017/2264 

 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Håkan Aspeborg till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med finansiering i form 
av anställning vid Arkeologerna. 

   
149 Ansökan från Richard Olsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i antikens 
kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr P 2017/871 

 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Richard Olsson till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
med finansiering i form av ålderspension. 

   
150 Två doktorandanställningar i historia. 

 
Dnr PA 2017/300 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Jagger Andersen Kirby till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Lise Groesmeyer till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Karl Haikola, Charlotte 
Borgerud, Asger Magne Birkkjær Hougaard, Göran 
Wennborg och Michaela Malmberg. 

   
151 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
biologiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/301 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Annalena Holm har återtagit 
sin ansökan. 
 
Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
komplettering med en tydligare jämförelse mellan de 
tre sökande som bedömts som behöriga, vilken också 
ska ta hänsyn till följande formulering i fakulteternas 
bestämmelser, avsnitt 3.4: ”Sökande som inte 
tidigare har utbildning på forskarnivå ska ges förtur 
framför sökande med en avklarad utbildning på 
forskarnivå fram till doktorsexamen i närliggande 
ämne.” 
 
Nämnden framhåller att de sökandes lämplighet för 
eventuell institutionstjänstgöring inte är ett kriterium 
för att bedöma deras förmåga att tillgodogöra sig 
forskarutbildningen. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-05-24  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
152 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/302 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
komplettering dels vad gäller varför Kristina 
Karlstam inte har rangordnats, dels med en 
bedömning av hur lång tid med 
doktorandanställning Ylva Pamment föreslås tilldelas 
efter tillgodoräknande av tidigare studier på 
forskarnivå. 
 
Nämnden framhåller att de sökandes lämplighet för 
eventuell institutionstjänstgöring inte är ett kriterium 
för att bedöma deras förmåga att tillgodogöra sig 
forskarutbildningen. 

   
153 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
religionsämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/303 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Emil Bernmalm till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Emma Hall. 

   
154 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
engelskämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/304 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
komplettering med en bedömning av hur lång tid 
med doktorandanställning Tina Gunnarsson föreslås 
tilldelas efter tillgodoräknande av tidigare studier på 
forskarnivå. 

   
155 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
verksamhetsförlagd utbildning. 

 
Dnr PA 2017/305 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Paul Strand till utbildning på forskarnivå 
i utbildningsvetenskap samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att avstå från att rangordna reserver i ärendet. 
   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-05-24  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
156 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
högre utbildning. 

 
Dnr PA 2017/306 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Jonatan Nästesjö till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Åse Rading. 

   
157 Ansökan från Colin Loughlin om antagning 

till utbildning på forskarnivå i 
utbildningsvetenskap med annan 
finansiering. 
  
Dnr PA 2017/306 

 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Colin Loughlin till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap med 
finansiering i form av anställning vid University 
of Surrey. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Ingar Brinck 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-06-15  klockan 9.15 – 11.25 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Andreas Svensson doktorand  
       
Frånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamFrånvarande ledamöteröteröteröter    Amanda Bjernestedt studerande annat åtagande 
    Olof Sundin professor vård av barn 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrig    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
158 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 
   
159 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
160 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §160a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §160b. 

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

   
161 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
biologiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/301 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §151. 

Nämnden noterar att Annalena Holm har återtagit 
sin ansökan. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Helena Berglund till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Alexandra Fredriksson. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-06-15  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
162 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/302 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §152. 

Nämnden noterar att Annalena Holm har återtagit 
sin ansökan. 
 
Mot bakgrund av den företagna återremissen och det 
nya yttrandet finner nämnden att den behöver ta del 
av vissa ansökningshandlingar från de båda 
rangordnade sökande. Nämnden konstaterar därefter 
och efter ingående diskussion att yttrandet är 
bristfälligt, trots tidigare återremiss, särskilt vad gäller 
jämförelsen av de båda rangordnade sökande och 
deras centrala meriter. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att ärendet avbryts. 
   
163 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
engelskämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/304 
  
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §154. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tina Gunnarsson till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst tre år 
och fyra månader; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Åsa Melander, Yuxin Shen och 
Thi Tran. 

   
164 Budget 2018. Nämnden beslutar 

 
att i första hand framhålla att utlysning av 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar för 
tillträde den 1 september 2018 bör prioriteras. 
Nämndens uppfattning är att det efter 2017 års 
utlysningsstopp är motiverat med en återgång till den 
tidigare nivån om 25 anställningar för att möjliggöra 
prioriteringar av ämnen enligt de önskemål som kan 
förutses från institutionerna. 

  
 
 
 
 

 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-06-15  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
165 Utlysning av doktorandanställning i 

systematisk teologi. 
 
Dnr P 2017/2157 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2017 låta utlysa en 
doktorandanställning i systematisk teologi inom 
projektet Öppningar till det numinösa – 
Skärningspunkter mellan religion och estetik i det 
sekulära samhället med finansiering i tre år av 
projektets medel och i ett år av humanistiska 
och teologiska fakulteterna. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-09-07 klockan 10.00 – 12.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Oskar Hansson studerande  
    Emil Stjernholm doktorand  
    Olof Sundin  professor ordförande 
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Samuel Byrskog  professor, prodekanus sjukdom 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Hege Markussen utbildningsledare §171 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
166 Utseende av justeringsperson. Oskar Hansson utses. 
   
167 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
168 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §168. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 

   
169 Utlysning av doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 
 
Dnr STYR 2017/1059 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2017 låta utlysa en 
doktorandanställning i utbildningsvetenskap 
med inriktning mot kemiämnets didaktik, 
finansierad till lika delar av 
universitetsgemensamma medel och av 
naturvetenskapliga fakulteten. 

   
170 Remiss angående utlysning av 

doktorandanställningar den 1 februari 2018. 
 
 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inhämta 
institutionernas önskemål genom remiss så att 
nämnden kan behandla ärendet vid sammanträdet 
den 7 december. 
 
Nämnden avser att återkomma till en eventuell 
undersökning av alumnfrågor i annat sammanhang. 

   



LUNDS ULUNDS ULUNDS ULUNDS UNIVERSITETNIVERSITETNIVERSITETNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-09-07  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
171 Intern remiss: Kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 
universitet. 
 
Dnr STYR 2016/179 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att de utvärderingskriterier 
som remissen innehåller inte är anpassade efter 
forskarutbildningens behov och särskilda struktur. 
Utvärdering på ämnesnivå av forskarutbildningen vid 
humanistiska och teologiska fakulteterna skulle få 
ohållbara ekonomiska konsekvenser, och därför 
påverka kvaliteten i utbildningen negativt. En 
utvärdering som organiseras på annat sätt, i 
ämneskluster eller tematiskt, är heller inte möjlig 
med de föreslagna kriterierna. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att inarbeta 
nämndens synpunkter i enlighet med diskussionen i 
förslaget till remissvar från fakulteterna. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Olof Sundin Oskar Hansson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-10-12 klockan 9.15 – 11.20 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 
    Emil Stjernholm doktorand  
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Oskar Hansson studerande annat åtagande 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare till och med §174 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
172 Utseende av justeringsperson. Emil Stjernholm utses. 
   
173 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
174 Jämställdhets-, likabehandlings-, mångfalds- 

och arbetsmiljöfrågor. 
 
Jfr §116. 

Arbetsmiljösamordnaren informerar om det aktuella 
arbetet med utgångspunkt i fakulteternas plan för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald samt 
arbetsmiljöpolicy och handlingsplan. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att låta undersöka möjligheten att ta fram statistik 
över handledare i forskarutbildningen, uppdelad efter 
kön; 
 
att låta ta fram statistik över antagna till 
forskarutbildningen, uppdelad efter kön; 
 
att låta ta fram statistik över sjukskrivning bland 
doktorander, uppdelad efter kön. 
 
Ett ytterligare område att granska ur ett 
jämställdhetsperspektiv är seminariekulturen. 

   
175 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §175a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §175b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från sammanträde med 
universitetets forskarutbildningsnämnd den 25 
september och från den pågående 
budgetberedningen. 
 
Olof Sundin och sekreteraren informerar från ett 
möte med Kommunförbundet Skåne den 3 oktober 
angående kombinationsanställningar mellan 
kommun och akademi. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOPROTOKOPROTOKOPROTOKOLLLLLLLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-10-12 
 
§ Ärende Beslut 

 
176 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §176. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   
177 Alumnfrågor – inledande diskussion. 

 
Jfr §170. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inför sammanträdet med referensgruppen den 23 
november be institutionsföreträdarna att så långt 
möjligt kartlägga och sammanställa nuvarande 
sysselsättning för dem som avlagt doktorsexamen 
under perioden 2013-15. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Emil Stjernholm 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2017-12-07 klockan 9.15 – 12.50 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Ingar Brinck  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §186 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
178 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
179 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
180 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §180a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §180b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om utvärderingen av 
forskarskolan i historiska studier, som kommer att 
presenteras den 11 januari.  

   
181 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 

 
Dnr PA 2017/2905 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ylva Pamment till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Therese Granekull. 

   
182 Doktorandanställning i systematisk 

teologi. 
 

Dnr PA 2017/2903 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Clara Berg till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år. 

   
183 Nästa sammanträde. Nämnden beslutar 

 
att fastställa sammanträdestid på annat sätt. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
184 Revidering av allmänna studieplaner. 

 
Jfr §139. 
 
a) Gamla testamentets exegetik 
 
Dnr U 2017/623 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184a. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
b) global kristendom och interreligiösa 
relationer 
 
Dnr U 2017/624 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184b. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
c) Nya testamentets exegetik 
 
Dnr U 2017/625 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184c. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
d) praktisk teologi 
 
Dnr U 2017/626 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184d. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
e) religionshistoria 
 
Dnr U 2017/627 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184e. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
f) religionshistoria med inriktning mot 
islamologi 
 
Dnr U 2017/628 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184f. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i Gamla testamentets exegetik enligt 
bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i global kristendom och interreligiösa 
relationer enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik enligt 
bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria med inriktning mot 
islamologi enligt bilaga; 

 
 
 
 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
184 
forts 

g) systematisk teologi 
 
Dnr U 2017/629 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184g. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
h) teoretisk filosofi 
 
Dnr U 2017/630 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184h. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
i) kognitionsvetenskap 
 
Dnr U 2017/631 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184i. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
j) praktisk filosofi 
 
Dnr U 2017/632 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184j. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
k) mänskliga rättigheter 
 
Dnr U 2017/633 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184k. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
l) historia 
 
Dnr U 2017/634 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184l. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
m) arkeologi 
 
Dnr U 2017/635 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184m. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i mänskliga rättigheter enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i historia enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i arkeologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
184 
forts 

n) historisk osteologi 
 
Dnr U 2017/636 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184n. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
o) bokhistoria 
 
Dnr U 2017/637 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184o. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
p) biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Dnr U 2017/638 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184p. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
q) etnologi 
 
Dnr U 2017/639 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184q. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
r) allmän språkvetenskap 
 
Dnr U 2017/640 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184r. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
s) engelska med språkvetenskaplig 
inriktning 
 
Dnr U 2017/641 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184s. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
t) kognitiv semiotik 
 
Dnr U 2017/642 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184t. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i bokhistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 
enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i etnologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kognitiv semiotik enligt bilaga; 
 
 
 
 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
184 
forts 

u) nordiska språk 
 
Dnr U 2017/643 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184u. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
v) italienska 
 
Dnr U 2017/644 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184v. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
w) semitiska språk 
 
Dnr U 2017/645 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184w. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
x) engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning 
 
Dnr U 2017/646 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184x. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
y) filmvetenskap 
 
Dnr U 2017/647 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184y. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
z) litteraturvetenskap 
 
Dnr U 2017/648 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184z. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
å) Öst- och Centraleuropas kulturhistoria 
 
Dnr U 2017/649 
 
Fastställd studieplan, bilaga §184å. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i italienska enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria enligt bilaga. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
185 a) Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historia. 
  
Dnr U 2017/453 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att avslå institutionens framställan om ändring; 
 
att rekommendera att innehållet tillgodoses genom 
institutionsegna styrdokument och de individuella 
studieplanerna. 

   
 b) Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning. 
  
Dnr U 2017/451 
 
Fastställd studieplan, bilaga §185b. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämndens uppfattning är att en allmän studieplan, 
som inkluderar en inriktning inom ämnet som för 
närvarande saknar handledarresurser, inte bör 
fastställas. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
 c) Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i musikvetenskap. 
  
Dnr U 2017/593 
 
Fastställd studieplan, bilaga §185c. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
 d) Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionsfilosofi med etik. 
  
Dnr U 2017/594 
 
Fastställd studieplan, bilaga §185d. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
186 Remiss: Förslag rörande kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling av utbildning vid 
Lunds universitet. 
 
Dnr STYR 2016/179 
 
Handlingar, se akten! 

Utbildningsledaren redogör för remissen. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att inkludera 
synpunkterna från diskussionen i förslaget till 
remissvar från fakulteterna; 
 
att inrätta en arbetsgrupp, bestående av 
prodekanen, utbildningsledaren, sekreteraren, 
Mattias Gunnemyr som doktorandrepresentant 
samt en studierektor för forskarutbildning eller 
motsvarande, med uppdrag att inför nämndens 
nästa sammanträde utarbeta förslag till hur 
uppdraget om kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling kan genomföras för 
forskarutbildningen, inklusive kvalitetsdialoger 
med institutionerna. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
187 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2018. 
  
Dnr STYR 2017/1189 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att Språk- och 
litteraturcentrum inte har visat på vilket sätt 
handledarresurser finns under hela studietiden för 
en doktorand i grekiska som påbörjar studierna den 
1 september 2018. Ämnet kan därför inte 
inkluderas i denna utlysning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2018 låta utlysa följande 22 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar: 
 
fyra gemensamma för Gamla testamentets 
exegetik, global kristendom och interreligiösa 
relationer, Nya testamentets exegetik, praktisk 
teologi, religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, religionshistoria med 
inriktning mot islamologi och systematisk 
teologi, 
 
en i teoretisk filosofi, 
 
en i kognitionsvetenskap, 
 
en i praktisk filosofi,  
 
en i mänskliga rättigheter, 
 
en i historia 
 
en i arkeologi, 
 
en i historisk osteologi, 
 
en i bokhistoria, 
 
en i musikvetenskap, 
 
en i biblioteks- och informationsvetenskap, 
 
tre gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
kognitiv semiotik och nordiska språk. 
 
en gemensam för italienska och semitiska 
språk, 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2017-12-07 

 

§ Ärende Beslut 

 
187 
forts 

 fyra gemensamma för engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning,  
filmvetenskap, litteraturvetenskap, spanska 
med litteraturvetenskaplig inriktning samt 
Öst- och Centraleuropas kulturhistoria. 
 
samt följande anställningar, finansierade på 
annat sätt: 
 
en i kognitionsvetenskap, finansierad inom 
projektet ”What Can We Know About 
Ourselves?” samt med motfinansiering från 
HT- fakulteterna från och med den 1 januari 
2022, 
 
en i etnologi, finansierad till lika delar av 
LMK-stiftelsen och HT-fakulteterna 
 
samt 
 
två i praktisk filosofi, finansierade inom 
projektet ”Gothenburg-Lund Responsibility 
Project” under förutsättning att projektet kan 
finansiera hela studietiden. 

   
188 Tack. Ordföranden tackar ledamöterna för arbetet i 

nämnden under den gångna mandatperioden. Ett 
särskilt tack riktas till Ingar Brinck, som lämnar 
nämnden. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Samuel Byrskog Olof Sundin 
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