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Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck professor  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand till och med §165 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande undervisning 
    Linde Lindkvist doktorand internat 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
149 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
150 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
151 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, allmän inriktning, och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 
 
Dnr HTPA 2013/35 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden noterar att Tobias Andersson återtagit sin 
ansökan efter att institutionen avgivit sitt förslag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Mårten Björk till 
utbildning på forskarnivå i religionsfilosofi med 
etik, Manon Hedenborg White till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, allmän inriktning, 
Jerker Karlsson till utbildning på forskarnivå i 
religionsfilosofi med etik, Maria Sturesson till 
utbildning på forskarnivå i Nya testamentets 
exegetik och Marjaana Toiviainen till utbildning 
på forskarnivå i missionsvetenskap med 
ekumenik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Giulia Giubergia och Paul 
Linjamaa. 
 
Nämnden finner att NN med hänvisning till följande 
regel i fakulteternas bestämmelser: ”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.” inte borde ha rangordnats av institutionen. 
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§ Ärende Beslut 

 
152 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i praktisk teologi 
med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/257 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med annan 
finansiering med hänvisning till att 
dokumentation av finansieringen saknas. 

   
153 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, 
grekiska, latin, nordiska språk och 
semiotik. 
 
Dnr HTPA 2013/36 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
klargöranden i form av tydligare argument för urvalet 
av tätgrupp och rangordning av reserver samt en 
större parallellitet och ökad transparens i 
bedömningen av de rangordnade sökande. 

   
154 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena filmvetenskap, franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur, 
grekiska, kinesiska, litteraturvetenskap och 
semitiska språk. 
 
Dnr HTPA 2013/37 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Stefania Iannella till 
utbildning på forskarnivå i franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur, Emil 
Stjernholm-Billing till utbildning på forskarnivå 
i filmvetenskap, Josefine Willander till 
utbildning på forskarnivå i kinesiska och Claudia 
Zichi till utbildning på forskarnivå i grekiska 
samt att tilldela dem doktorandanställning i 
högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Daniel Helsing, Atene 
Mendelyte, Oscar Jansson och Johan Landgren. 

   
155 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2013/38 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lars Johan Sterner till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Christopher Hagberg och 
Andreas Svensson. 
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§ Ärende Beslut 

 
156 Doktorandanställning i historisk arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2013/39 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anders Håkansson till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi fram till 
doktorsexamen samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst två år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anine Madvig Struer, Anna 
Andréasson och Andrine Nilsen. 

   
157 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i antikens kultur 
och samhällsliv med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/102 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
med annan finansiering med hänvisning till att 
han inte styrkt särskild behörighet. 

   
158 Ansökan från Valentina Vassallo om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
antikens kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2013/126 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

   
159 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/40 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Jens Nirme. 

   
160 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr HTPA 2013/41 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Tore Fjetland Øgaard till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jeroen Smid, Leo Townsend, 
Simon Skau och Carl Montan. 
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§ Ärende Beslut 

 
161 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/42 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sofia Lindgren, Ulrika 
Centerwall, Sofia Börjesson, Hanna Voog och 
Márton Németh. 

   
162 Doktorandanställning i etnologi. 

 
Dnr HTPA 2013/43 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Michael Humbracht, Marsanna 
Petersen, Mette Skeel Nielsen och Elisa Mosler. 

   
163 Doktorandanställningar i retorik. 

  
Dnr HTPA 2013/44 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Mette Møller och 
Waldemar Petermann till utbildning på 
forskarnivå i retorik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Tommy Bruhn, Nikolaj 
Ottesen-Støtt och Hanna K  E Johansson. 

   
164 Doktorandanställning i engelska med 

språkvetenskaplig inriktning inom 
projektet StaViCTA. 
 
Dnr HTPA 2013/45 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Teri Schamp-Bjerede till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Robin Engström. 
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§ Ärende Beslut 

 
165 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap med inriktning mot 
kognitiv zoologi. 
 
Dnr HTPA 2013/46 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jessica Alfredsson och Emma 
Björk. 

   
166 Doktorandanställningar i historia inom 

forskarskolan. 
  
Dnr HTPA 2013/47 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Mikkel Munthe 
Jensen, Anna Palmgren och Emma Severinsson 
till utbildning på forskarnivå i historia samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst fyra år 
vardera; 
 

att avstå från att rangordna reserver i ärendet med 
hänvisning till utlåtandets brister vad gäller den 
jämförande bedömningen. 

   
167 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr HTPA 2013/48 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Per Höjeberg till utbildning på 
forskarnivå i historia fram till doktorsexamen 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst två år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Lars Andersson Hult. 

   
168 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
naturvetenskapernas didaktik. 
 
Dnr HTPA 2013/49 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
klargörande av intervjuernas roll för rangordningen 
inom tätgruppen. Nämnden erinrar om följande 
formulering i riktlinjerna för utlåtanden: ”Om 
intervjuer har förekommit i urvalsprocessen ska 
utlåtandet redovisa detta och hur intervjuerna 
påverkat institutionens ställningstaganden.” 
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§ Ärende Beslut 

 
169 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap med inriktning mot 
ögonrörelsemätning. 
 
Dnr HTPA 2013/50 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Yao Wang. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Gunlög Josefsson 


