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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. 
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§ 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. 
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§ 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. 
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§ 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 


