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§ 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. 
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§ 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. 
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