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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-01-30  klockan 9.15 – 10.40 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Erik Erlanson  doktorand  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand  
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Ingar Brinck  professor tjänstledig 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Lena Ambjörn 

Gunnel Holm 
professor 
kanslichef 

§ 245  
sekreterare 
 

 
§ Ärende Beslut 

 
242 Utseende av justeringsperson. Karin Pihlblad Jensen utses. 
   
243 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen. 
   
244 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, 
bilaga § 244. 

Meddelandena läggas ad acta efter kommentarer. 
Nämnden konstaterar att en principiell diskussion 
om utlysningarna äger rum i början av höstterminen 
och att översättningarna av studieplanerna bör göras i 
prioritetsordning. På varje institution ska finnas en 
särskilt avsatt ämnessakkunnig för att terminologin 
på engelska ska överensstämma med ämnets 
vetenskapliga praxis. 
 
Olof Sundin meddelar att äldre studieplaner tagits 
bort från hemsidan innan de nya publicerats, vilket 
skapat ett informationsvacuum. 

   
245 Introduktionskursen. 

 
Utvärdering med lärarkommentar, bilaga 
§245. 

Ingående diskussion. 
 
Forskarutbildningsnämnden konstaterar att kursen 
tagits emot utomordentligt väl av deltagarna och 
framför sitt tack till kursledningen och till HTDR 
för genomförandet av utvärderingen.  
 
Nämnden beslutar om ändringar i litteraturlistan i 
enlighet med kursledarens förslag. 
 
Nämnden beslutar vidare på förslag av kursledaren 
att alternativ examination ska vara möjlig för de 
deltagare som inte kan tillgodogöra sig kursen på 
svenska och uppdrar åt kursledaren att ansvara för 
denna. 
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Forskarutbildningsnämnden 2014-01-15   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
246 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning i allmän 
språkvetenskap med inriktning mot 
psykolingvistik. 
 
Dnr P 2014/393  
 
Anhållan, bilaga § 246 

Forskarutbildningsnämnden konstaterar att 
finansiering är garanterad för fyra år och beslutar att 
föreslå dekanus att utlysa anställningen den 15 
februari med fyra veckors ansökningstid, vilket 
tillåter den att beredas tillsammans med övriga 
anställningar. 

   
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Gunnel Holm 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Karin Pihlblad Jensen 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna   
Forskarutbildningsnämnden  2014-03-25 
  
 
DeltagandeDeltagandeDeltagandeDeltagande    ledamöterledamöterledamöterledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Erik Erlanson  doktorand  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand  
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande  
    Olof Sundin professor  
       
Ej deltagande ledamotEj deltagande ledamotEj deltagande ledamotEj deltagande ledamot    Gunlög Josefsson  professor  
 
 
§ Ärende Beslut 

 
247 Medel för förstärkning av kvalitet inom 

forskarutbildning. 
 
Dnr STYR 2014/22 
 
Utlysning och inkomna ansökningar, se 
ärendet! 

1. Ansökan från Felix Ahlner m fl 
 
Nämnden beslutar enhälligt i enlighet med 
ordförandens förslag att tilldela sökt belopp, 13 170 
kr. 
 
2. Ansökan från Ive Brissman m fl 
 
Nämnden beslutar enhälligt i enlighet med 
ordförandens förslag att tilldela sökt belopp, 10 700 
kr. 
 
3. Ansökan från Rasmus Persson 
 
Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag att inte tilldela medel med motiveringen att 
ett besök av biträdande handledare i samband med 
disputation inte förstärker kvaliteten i 
forskarutbildningen som utlysningen avser. För 
ordförandens förslag röstar ordföranden samt 
ledamöterna Brinck, Erlanson, Pihlblad Jensen och 
Sundin. Ledamoten Nylund röstar för att tilldela 
sökt belopp. 
 
4. Ansökan från Roberta Colonna Dahlman 
 
Nämnden beslutar enhälligt i enlighet med 
ordförandens förslag att tilldela sökt belopp, 6 880 
kr. 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson  Fredrik Lindström 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-05-27  klockan 9.15 – 11.40 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand från och med §250 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Erik Erlanson  doktorand annat åtagande 
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande annat sammanträde 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
    Mika Vähäkangas professor, bitr prefekt del av §250 
 
§ Ärende Beslut 

 
248 Utseende av justeringsperson.  Olof Sundin utses. 
   
249 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
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Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
250 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionshistoria och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 
 
Dnr HTPA 2014/27 
 
Handlingar, se e-rek! 

Biträdande prefekten Mika Vähäkangas redogör för 
institutionens överväganden i ärendet och svarar på 
frågor från nämndens ledamöter. Därefter lämnar 
Vähäkangas sammanträdet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden ser som sin uppgift i anställningsärenden 
att granska bedömningen i formellt avseende, till 
exempel vad gäller behörighet och konsekvent 
tillämpning av urvalskriterier. Denna granskning 
fyller en viktig funktion ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Däremot gör nämnden inte egna 
kvalitetsbedömningar eller överprövar de 
kvalitetsbedömningar som har gjorts på ämnes- och 
institutionsnivå. 
 
Nämnden finner att Mengistu Gobezie Worku har 
bedömts som behörig av institutionens gemensamma 
beredningsgrupp och rangordnats på första plats av 
beredningsgruppen för de teologiska ämnena. Trots 
ett delvis disparat underlag finner nämnden det 
tillräckligt för att ligga till grund för beslut. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Tao Thykier 
Makeeff till utbildning på forskarnivå i 
religionshistoria, Johan Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, Jennifer Nyström 
till utbildning på forskarnivå i Nya testamentets 
exegetik och Mengistu Gobezie Worku till 
utbildning på forskarnivå i kyrkohistoria samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst fyra år 
vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Elin Thorsén, Eric Claeson, 
Jessica Alm, Jesper Petersen, Daniel Abrahamsson, 
Ulrica Carlström Nordkvist och Jimmy 
Emmanuelsson. 

   
251 Ansökan från Arne Olsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i praktisk 
teologi med annan finansiering. 
  
Dnr STUD 2014/2591 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Arne Olsson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med finansiering i 
form av ålderspension. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
252 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, fonetik, 
italienska med språkvetenskaplig 
inriktning, kognitiv semiotik och semitiska 
språk. 

 
Dnr HTPA 2014/25  
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Peer Christensen till 
utbildning på forskarnivå i kognitiv semiotik, 
Sara Farshchi till utbildning på forskarnivå i 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, Nele 
Põldvere till utbildning på forskarnivå i engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, Andrea 
Schremm till utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap och Briana Van Epps till 
utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Malin Svensson Lundmark, 
Viswantha Naidu, Emma Valtersson, Tatiana 
Shcherbo Krampe och Linda Smidfelt. 

   
253 Doktorandanställning i nordiska språk. 

   
Dnr HTPA 2014/28 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Christiane Müller till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Briana Van Epps, Camilla 
Forsberg och Krister Vasshus. 

   
254 Doktorandanställning i allmän 

språkvetenskap med inriktning mot 
psykolingvistik med särskild tonvikt på 
flerspråkig bearbetning av tal och gest i ett 
neurokognitivt eller språkteknologiskt 
(motion capture) perspektiv. 
  
Dnr HTPA 2014/52  
  
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Peer Christensen till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att i enlighet med institutionens förslag avstå från att 
rangordna reserver i ärendet. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
255 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, franska 
med inriktning mot franskspråkig 
litteratur, kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap, 
litteraturvetenskap och Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria. 

 
Dnr HTPA 2014/31 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Oscar Jansson till 
utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap, 
Victor Malm till utbildning på forskarnivå i 
litteraturvetenskap, Alena Minchenia till 
utbildning på forskarnivå i Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria och Lisa-Maria 
Teubler till utbildning på forskarnivå i engelska 
med litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst fyra år 
vardera; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Anna Nyman, Marco La Rosa, 
Susanna Tengelin och Matilda Amundsen 
Bergström. 
 
Nämnden erinrar om vikten av parallellitet och 
transparens vid användningen av urvalskriterierna i 
bedömningen av de sökande, särskilt vad gäller vilka 
insända handlingar som bedöms, med utgångspunkt 
i den allmänna studieplanen och nämndens riktlinjer 
för utlåtanden. 

   
256 Doktorandanställning i historisk arkeologi 

inom forskarskolan i historia. 
   
Dnr HTPA 2014/38 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kenth Hansen till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Anine Madvig Struer. 

   
257 Doktorandanställning i antikens kultur 

och samhällsliv. 
  
Dnr HTPA 2014/37 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Irene Selsvold och Roumain 
Mougenot. 
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§ Ärende Beslut 

 
258 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

  
Dnr HTPA 2014/29 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Jakob Green Werkmäster till utbildning 
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anton Eriksson, Krister Gibson 
och David Lyreskog. 

   
259 Doktorandanställning i etnologi inom 

forskarskolan i historia. 
  
Dnr HTPA 2014/33 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Charlotte Nilsson, Elin Hägg 
och Marsanna Petersen. 

   
260 Antagning till utbildning på forskarnivå i 

etnologi med finansiering i form av 
doktorandanställning i etnologi med 
inriktning mot tillämpad kulturanalys, 
placerad vid Högskolan i Halmstad. 
  
Dnr P 2014/1662 
   
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Christopher Martin till utbildning på 
forskarnivå i etnologi med finansiering i form av 
doktorandanställning, placerad vid Högskolan i 
Halmstad. 

   
261 Doktorandanställning i idé- och 

lärdomshistoria. 
   
Dnr HTPA 2014/35  
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Ingrid Wållgren till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
  

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jimmy Jönsson, Isabelle Ståhl, 
Marie Jonsson och Peter Davidsen. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
262 Doktorandanställning i idé- och 

lärdomshistoria inom forskarskolan i 
historia. 
   
Dnr HTPA 2014/34  
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Ingrid Wållgren till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
  

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jimmy Jönsson, Isabelle Ståhl, 
Christian Etheridge, Marie Jonsson och Peter 
Davidsen. 

   
263 Doktorandanställning i konsthistoria och 

visuella studier. 
   
Dnr HTPA 2014/36 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Lila Lee-Morrison 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 Jimmy Pettersson och 
Christine Antaya. 

   
264 Doktorandanställning i mediehistoria. 

   
Dnr HTPA 2014/30 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Fredrik Norén och Charlotte 
Nilsson. 

   
265 Doktorandanställning i mänskliga 

rättigheter. 
    
Dnr HTPA 2014/39 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Joanna Castro och Elin 
Ekström. 
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§ Ärende Beslut 

 
266 Ansökan från Spyros Sofos om antagning 

till utbildning på forskarnivå i historia 
med annan finansiering. 
  
Dnr STUD 2014/1270 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet tills finansieringsplanen 
inkommit. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Olof Sundin 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-05-27  klockan 9.15 – 11.40 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand från och med §250 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Erik Erlanson  doktorand annat åtagande 
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande annat sammanträde 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
    Mika Vähäkangas professor, bitr prefekt del av §250 
 
§ Ärende Beslut 

 
248 Utseende av justeringsperson.  Olof Sundin utses. 
   
249 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
250 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionshistoria och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 
 
Dnr HTPA 2014/27 
 
Handlingar, se e-rek! 

Biträdande prefekten Mika Vähäkangas redogör för 
institutionens överväganden i ärendet och svarar på 
frågor från nämndens ledamöter. Därefter lämnar 
Vähäkangas sammanträdet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden ser som sin uppgift i anställningsärenden 
att granska bedömningen i formellt avseende, till 
exempel vad gäller behörighet och konsekvent 
tillämpning av urvalskriterier. Denna granskning 
fyller en viktig funktion ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Däremot gör nämnden inte egna 
kvalitetsbedömningar eller överprövar de 
kvalitetsbedömningar som har gjorts på ämnes- och 
institutionsnivå. 
 
Nämnden finner att Mengistu Gobezie Worku har 
bedömts som behörig av institutionens gemensamma 
beredningsgrupp och rangordnats på första plats av 
beredningsgruppen för de teologiska ämnena. Trots 
ett delvis disparat underlag finner nämnden det 
tillräckligt för att ligga till grund för beslut. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Tao Thykier 
Makeeff till utbildning på forskarnivå i 
religionshistoria, Johan Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, Jennifer Nyström 
till utbildning på forskarnivå i Nya testamentets 
exegetik och Mengistu Gobezie Worku till 
utbildning på forskarnivå i kyrkohistoria samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst fyra år 
vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Elin Thorsén, Eric Claeson, 
Jessica Alm, Jesper Petersen, Daniel Abrahamsson, 
Ulrica Carlström Nordkvist och Jimmy 
Emmanuelsson. 

   
251 Ansökan från Arne Olsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i praktisk 
teologi med annan finansiering. 
  
Dnr STUD 2014/2591 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Arne Olsson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med finansiering i 
form av ålderspension. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
252 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, fonetik, 
italienska med språkvetenskaplig 
inriktning, kognitiv semiotik och semitiska 
språk. 

 
Dnr HTPA 2014/25  
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Peer Christensen till 
utbildning på forskarnivå i kognitiv semiotik, 
Sara Farshchi till utbildning på forskarnivå i 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, Nele 
Põldvere till utbildning på forskarnivå i engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, Andrea 
Schremm till utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap och Briana Van Epps till 
utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Malin Svensson Lundmark, 
Viswantha Naidu, Emma Valtersson, Tatiana 
Shcherbo Krampe och Linda Smidfelt. 

   
253 Doktorandanställning i nordiska språk. 

   
Dnr HTPA 2014/28 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Christiane Müller till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Briana Van Epps, Camilla 
Forsberg och Krister Vasshus. 

   
254 Doktorandanställning i allmän 

språkvetenskap med inriktning mot 
psykolingvistik med särskild tonvikt på 
flerspråkig bearbetning av tal och gest i ett 
neurokognitivt eller språkteknologiskt 
(motion capture) perspektiv. 
  
Dnr HTPA 2014/52  
  
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Peer Christensen till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att i enlighet med institutionens förslag avstå från att 
rangordna reserver i ärendet. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
255 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, franska 
med inriktning mot franskspråkig 
litteratur, kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap, 
litteraturvetenskap och Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria. 

 
Dnr HTPA 2014/31 
 
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Oscar Jansson till 
utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap, 
Victor Malm till utbildning på forskarnivå i 
litteraturvetenskap, Alena Minchenia till 
utbildning på forskarnivå i Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria och Lisa-Maria 
Teubler till utbildning på forskarnivå i engelska 
med litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst fyra år 
vardera; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Anna Nyman, Marco La Rosa, 
Susanna Tengelin och Matilda Amundsen 
Bergström. 
 
Nämnden erinrar om vikten av parallellitet och 
transparens vid användningen av urvalskriterierna i 
bedömningen av de sökande, särskilt vad gäller vilka 
insända handlingar som bedöms, med utgångspunkt 
i den allmänna studieplanen och nämndens riktlinjer 
för utlåtanden. 

   
256 Doktorandanställning i historisk arkeologi 

inom forskarskolan i historia. 
   
Dnr HTPA 2014/38 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kenth Hansen till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Anine Madvig Struer. 

   
257 Doktorandanställning i antikens kultur 

och samhällsliv. 
  
Dnr HTPA 2014/37 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Irene Selsvold och Roumain 
Mougenot. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
258 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

  
Dnr HTPA 2014/29 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Jakob Green Werkmäster till utbildning 
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anton Eriksson, Krister Gibson 
och David Lyreskog. 

   
259 Doktorandanställning i etnologi inom 

forskarskolan i historia. 
  
Dnr HTPA 2014/33 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Charlotte Nilsson, Elin Hägg 
och Marsanna Petersen. 

   
260 Antagning till utbildning på forskarnivå i 

etnologi med finansiering i form av 
doktorandanställning i etnologi med 
inriktning mot tillämpad kulturanalys, 
placerad vid Högskolan i Halmstad. 
  
Dnr P 2014/1662 
   
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Christopher Martin till utbildning på 
forskarnivå i etnologi med finansiering i form av 
doktorandanställning, placerad vid Högskolan i 
Halmstad. 

   
261 Doktorandanställning i idé- och 

lärdomshistoria. 
   
Dnr HTPA 2014/35  
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Ingrid Wållgren till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
  

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jimmy Jönsson, Isabelle Ståhl, 
Marie Jonsson och Peter Davidsen. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
262 Doktorandanställning i idé- och 

lärdomshistoria inom forskarskolan i 
historia. 
   
Dnr HTPA 2014/34  
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Ingrid Wållgren till utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
  

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jimmy Jönsson, Isabelle Ståhl, 
Christian Etheridge, Marie Jonsson och Peter 
Davidsen. 

   
263 Doktorandanställning i konsthistoria och 

visuella studier. 
   
Dnr HTPA 2014/36 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Lila Lee-Morrison 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 Jimmy Pettersson och 
Christine Antaya. 

   
264 Doktorandanställning i mediehistoria. 

   
Dnr HTPA 2014/30 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Fredrik Norén och Charlotte 
Nilsson. 

   
265 Doktorandanställning i mänskliga 

rättigheter. 
    
Dnr HTPA 2014/39 
   
Handlingar, se e-rek! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Joanna Castro och Elin 
Ekström. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 7(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-05-27   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
266 Ansökan från Spyros Sofos om antagning 

till utbildning på forskarnivå i historia 
med annan finansiering. 
  
Dnr STUD 2014/1270 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet tills finansieringsplanen 
inkommit. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Olof Sundin 
  



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-06-16  klockan 10.15 – 12.10 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor tjänstledig 
    Erik Erlanson  doktorand annat åtagande 
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande annat åtagande 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
§ Ärende Beslut 

 
267 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
268 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg. 
   
269 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, 
bilaga § 269. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterar om arbetet 
i projektet Det goda seminariet. 
 
Ordföranden informerar från den nationella 
fakultetskonferensen, särskilt om UKÄ:s kommande 
kvalitetsutvärdering av forskarutbildningen, samt 
från kommittén för utbildning på forskarnivå, som 
diskuterat villkoren för stipendiefinansierade 
doktorander. 

   
270 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska med 
språkvetenskaplig inriktning. 
  
Dnr U 2014/180 
  
Fastställd studieplan, bilaga §270. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
271 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik med licentiatexamen 
som mål. 
  
Dnr U 2014/463 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet och kalla Roger Johansson till 
ärendets behandling vid nästa sammanträde. 

   
272 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i global kristendom och 
interreligiösa relationer. 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till dess förslag till allmän 
studieplan inkommit. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-06-16   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
273 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nordiska språk med 
licentiatexamen som mål. 
  
Dnr U 2014/485 
  
Fastställd studieplan, bilaga §273. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
274 Ansökan från Pär Nilsson om antagning 

till utbildning på forskarnivå i nordiska 
språk med licentiatexamen som mål med 
annan finansiering. 
   
Dnr STUD 2014/2822 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden finner att Pär Nilsson i ärende HTPA 
2014/28 placerats i anslutning till en ovanligt stark 
tätgrupp, där avstånden mellan de rangordnade var 
små. Placeringen av Pär Nilsson efter de fyra 
rangordnade motiverades inte av bristande kvalitet 
eller kvantitet och hans progression har bedömts som 
god. 
 
Nämnden beslutar därför 
 
att, under förutsättning att underskriven 
finansieringsplan inkommer, föreslå prodekanus att 
besluta 
 

att anta Pär Nilsson till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk med 
licentiatexamen som mål med finansiering i 
form av anställning vid Svenska Akademiens 
Ordboksredaktion. 

   
275 Förslag om införande av praxis om 

ersättning för doktorander med tidigare 
anställning vid annat universitet. 
 
Dnr STYR 2014/532 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att lämna skrivelsen utan beaktande. 

   
276 Budget 2015. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att anhålla om att få inkomma med sina önskemål 
inför budgetberedningen efter sitt sammanträde den 
3 september. 

   
277 Utvärdering av årets antagningsprocess. Nämnden beslutar 

 
att i första hand inhämta institutionernas synpunkter 
vid ett möte gemensamt för nämnden och 
referensgruppen för institutionsrepresentanter 
klockan 10.15-12 den 2 oktober. 

 
 
 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-06-16   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-09-03  klockan 9.30 – 15.25 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Erik Erlanson  doktorand  
    Jerker Karlsson  doktorand  
    Aili Pettersson Peeker studerande  
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Roger Johansson professor del av §281 
    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
§ Ärende Beslut 

 
278 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
279 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
280 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, 
bilaga § 280. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om rapporten 
Internationella doktorander om forskarutbildningen vid 
Lunds universitet och lyfter fram några problem som 
nämnden kan överväga att arbeta vidare med. 

   
281 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik med licentiatexamen 
som mål. 
  
Dnr U 2014/463 
 
Fastställd studieplan, bilaga §281. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §271. 

Roger Johansson informerar om den VR-finansierade 
forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik, som är ett samarbete mellan Lunds 
universitet, Malmö högskola, Högskolan 
Kristianstad, Högskolan i Halmstad och 
Kommunförbundet Skåne, och svarar på frågor från 
nämndens ledamöter. 
 
Diskussion. 
 
Roger Johansson lämnar därefter sammanträdet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
282 Anhållan om utlysning av tolv platser som 

licentiand i naturvetenskapernas och 
teknikens didaktik. 
 
Dnr U 2014/619 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta  
 

att tolv platser som licentiand i 
naturvetenskapernas och teknikens didaktik, 
med finansiering av studierna genom de 
sökandes arbetsgivare, utlyses den 15 september. 

   



LUNLUNLUNLUNDS UNIVERSITETDS UNIVERSITETDS UNIVERSITETDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-09-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
283 Budget 2015. 

 
Jfr §276. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja ny utlysning 
av återstående medel för kvalitetsförstärkning från 
2014 års budget så att nämnden kan besluta om 
fördelning vid sammanträdet den 11 december och 
medlen användas för insatser som äger rum under 
vårterminen 2015. 
 
Vad gäller budgeten för 2015 anser nämnden det 
viktigaste vara att kunna återgå till tidigare års antal 
utlysta doktorandanställningar. Nämnden har 
kunnat konstatera att en utlysning om 25 
anställningar möjliggör strategiska satsningar, till 
exempel att ett nytt forskarutbildningsämne kan 
prioriteras. En utlysning av 23 anställningar medger 
inte sådana satsningar, men institutionernas 
prioriteringar kan ändå i rimlig mån tillgodoses. En 
utlysning av endast 20 anställningar, som 2014, gör 
att även av respektive institution högt prioriterade 
ämnen inte kan komma i fråga för utlysning. 
Nämnden menar att det för att bibehålla kontinuitet 
och kvalitet i forskarutbildningen är nödvändigt att 
öka antalet utlysta anställningar i förhållande till 
2014. Externfinansierade doktorandanställningar har 
inte visat sig kunna kompensera för minskningen, 
och det finns en risk att även denna typ av 
anställningar kommer att minska. 
 
Vidare beslutar nämnden 
 
att föreslå att 30 000 kronor avsätts för Academic 
Skills-insatser 2015; 
 
att revidera det tidigare beslutade (§191) utbudet av 
Academic Skills enligt följande: 
 
 vt 

 
ht 

2015 Muntlig 
kommunikation av 
egen forskning med 
inriktning mot 
populärvetenskap 

Muntlig 
kommunikation av 
egen forskning med 
inriktning mot 
vetenskapliga 
sammanhang 

 
att inbjuda fakulteternas arbetslivskoordinator till 
nästa sammanträde för diskussion av kommande 
insatser. 

   



LUNLUNLUNLUNDS UNIVERSITETDS UNIVERSITETDS UNIVERSITETDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2014-09-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
284 Utvärdering av årets antagningsprocess. 

 
Jfr §277. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar  
 
att disponera sammanträdet med referensgruppen 
den 2 oktober utifrån de tre punkter som 
diskuterades vid föregående års motsvarande 
sammanträde. 

   
285 Remiss angående utlysning av 

doktorandanställningar den 1 februari 
2015. 
 
 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inhämta 
institutionernas önskemål genom remiss så att 
nämnden kan behandla ärendet vid sammanträdet 
den 11 december. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2014-10-23  klockan 9.15 – 11.15 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Erik Erlanson  doktorand  
    Gunlög Josefsson professor t o m del av §292 
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Jerker Karlsson doktorand  
    Aili Pettersson Peeker studerande  
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator  
 
§ Ärende Beslut 

 
286 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
287 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick.  
   
288 Information från fakulteternas 

arbetslivskoordinator. 
 
PM, bilaga §288. 

Diskussion. 
 
Nämnden identifierar följande möjliga arbetsformer 
för karriärfrågorna: 
 
- Information om karriärfrågor via handledarna, till 
exempel genom lunchseminarier 
- Karriärluncher enligt tidigare koncept, eventuellt i 
samarbete med HTDR 
- Medverkan av arbetslivskoordinatorn vid möte med 
referensgruppen för institutionsrepresentanter för att 
initiera medverkan vid doktorandinternat eller 
liknande 
- Övervägande av karriärhalvdag 2016 i nämndens 
regi 
- Förslag om medverkan av arbetslivskoordinatorn 
under introduktionskursen för att öka medvetenhet 
om möjligheten till individuell karriärvägledning. 
 
Nämnden beslutar 
 

att överlämna ärendet till kommande 
forskarutbildningsnämnd för övervägande och 
genomförande. 

   
289 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, 
bilaga §289. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från budgetberedningen, 
som avslutats föregående dag, samt om vad som 
hittills är känt vad gäller UKÄ:s utvärdering av 
forskarutbildningen. 
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§ Ärende Beslut 

 
290 Ansökan från Gaini Nygymetova om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
Öst- och Centraleuropas kulturhistoria 
med annan finansiering. 
  
Dnr STUD 2014/4678 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå ansökan med hänvisning till 
institutionens bedömning av den sökandes 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

   
291 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §291. 

Sekreteraren informerar om den senast uppkomna 
situationen vad gäller det nya rekryteringssystemet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   
292 Goda exempel på utlåtanden angående 

doktorandanställningar och antagning till 
forskarutbildning. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att 
komplettera urvalet av exempel i enlighet med 
diskussionen och förse dem med en inledande 
förklarande text innan de sprids till institutionerna. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Ingar Brinck 
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Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Erik Erlanson  doktorand  
    Gunlög Josefsson professor från och med §295 
    Jerker Karlsson doktorand  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor  
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Samuel Byrskog professor  
    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
§ Ärende Beslut 

 
293 Utseende av justeringsperson. Erik Erlanson utses. 
   
294 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
295 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning med bilagor, 
bilaga §295a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §295b. 

Meddelandeförteckningen och förteckningen över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om vad som är känt 
angående UKÄ:s utvärdering av forskarutbildning, 
om den planerade EXIT-enkäten samt om beslutet i 
fakultetsstyrelsens arbetsutskott att verktyget för 
individuell studieplan ska finnas tillgängligt på 
engelska. 
 
Sekreteraren rapporterar från workshopen om 
universitetsgemensam strategisk plan för 
forskarutbildning den 3 december. 
 
Erik Erlanson informerar om HTDR:s planer på 
seminarium om möjligheter att söka 
postdoktorsstipendier under våren samt om frågor 
väckta av doktoranderna vid historiska institutionen. 

   
296 Antagning av licentiander i 

naturvetenskapernas och teknikens 
didaktik. 
  
Dnr U 2014/619 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Christian Abrahamsson, Marianne 
Björklund-Persson, Fredrik Hedström, Johan 
Lind, Mimmi Malm, Karin Ollinen, Eva 
Pennegård, Maria Skjutare och Eva Svensson till 
utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas 
och teknikens didaktik med licentiatexamen 
som mål och med finansiering genom 
forskarskolan Communicate Science in School. 
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§ Ärende Beslut 

 
297 Medel för förstärkning av kvalitet inom 

forskarutbildning. 
 
Dnr STYR 2014/22 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att tilldela följande ansökningar medel: 
 
Katarina Blennow m fl: 7658 kr 
 
Sandy Åkerblom m fl: 5300+6700 kr 
 
Frida Mårtensson: 8760 kr 

   
298 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2015. 
  
Dnr STYR 2014/723 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
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 2015 utlysa följande 20 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar: 
 
4 gemensamma för Gamla testamentets 
exegetik, kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, praktisk 
teologi, och systematisk teologi, 
 
1 i kognitiv semiotik, 
 
1 i nordiska språk (med inriktning på språk och 
samhälle), 
 
1 i franska med inriktning mot franskspråkig 
litteratur, 
 
1 gemensam för filmvetenskap, kinesiska med 
inriktning mot områdesstudier och 
litteraturvetenskap samt litteraturvetenskap, 
 
2 gemensamma för allmän språkvetenskap och 
engelska med språkvetenskaplig inriktning,  
 
3 gemensamma för franska med 
språkvetenskaplig inriktning, grekiska, 
italienska, latin och semitiska språk, 
 
1 i historia, 
 
1 i arkeologi, 
 
1 i kognitionsvetenskap, 

forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
298 
forts. 

 1 i praktisk filosofi, 
 
1 i bokhistoria, 
 
1 i biblioteks- och informationsvetenskap, 
 
1 i etnologi 
 
samt  
 
2 i historia, finansierade inom ramen för 
forskarskolan i historia. 

   
299 Tack. Ordföranden tackar nämnden för mandatperiodens 

arbete och tillönskar god jul och gott nytt år. De 
avgående ledamöterna Ingar Brinck och Gunlög 
Josefsson tackar på nämndens vägnar ordföranden. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström  Erik Erlanson 


