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Beslut

Carl-Johan Mellin utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

För genomflorandet av seminarieserien om JlM-frågor
har arbetsgruppen sökt lika villkorsmedel från Rådet

for jämställdhet och lika villkor (37 200 kr).
AU beslutar att tilldela motsvarande summa i det fall
medel inte beviljas från Rådet.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Askande om medel for genomforande av

HT-gemensam seminarieserie flor anställda.

Föredragand e: Sara Håkansson

PM och seminarieprogram, bilagor S 150 A-8.

t49

148.

150.

151.

152.

Affilierad kompetens vid HT-fakulteterna -
pilotprojekt 2022.

Föredragande: Olof Sundin

Förslag samt information om upplägg,
bilaga S 151.

Inrättandeprövning av kandidatprogram i
litteraturvetenskap.

Föredragand e: Lis a He ther ingt on

PM, protokollsutdrag från GUN, underlag
från SOL, bilaga $ 152.

Dnr U 20211792

Vicerlekanen beskriver planerna pä atf tndet 2022

genomfora ett forsök med affilierad kompetens och

redogör for utformningen av projektet.

Arbetsutskottet beslutar att en forsöksverksamhet med

affilierad kompetens ska genomfüras i enlighet med

florslaget till upplägg. Ansvaret lor genomforandet av

projektet delegeras till vicedekan Olof Sundin'

Kvalitetssamordnaren informerar om underlaget for
inrättandeprövning som har inkommit från Språk-
och litteraturcentrum och som har behandlats av
grundutbildningsnämnd en (2022-0 I -18)
samt redogör flor lorslaget till sakkunniga.

Arbetsutskottet beslutar att utse Sara Bjärstorp
och Clara Wendel som sakkunniga granskare

i inrättandeprövningen av kandidatprogram i
litteraturvetenskap samt att skicka underlaget till
extern granskning med enstaka redaktionella
ändringar.

Studentrepresentanten ì bedömargruppen utses av

studentkåren.
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153. Medel for pilotomgång av biträdande

universitetslektorer.

Föredragand e: e kono m ic hefe n
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Barbara Törnquist-Plewa lämnar sammanträdet under

denna punkt och deltar inte i beslutet.

Johannes Persson redogör for ärendet och beskriver de

överväganden som har gjorts vid bedömningen av

ansökningarna.

Enligt forslaget till ställningstagande rangordnas

anhållan från Instifutionen från Kulturvetenskaper
samt anhållan från SOL gällande Europastudier tydligt
i forsta hand.

Diskussion.

AU beslutar att bevilja medel till foljande utlysningar:
- Institutionen lor kulturvetenskaper, biträdande

lektorat i biblioteks- och informationsvetenskap.
- SOL, biträdande lektorat i Europastudier.

AU ger Johannes Persson och Jonas Sundin i uppdrag

att fora diskussioner med institutionerna angående

resterande ansökningar for att därefter återkomma med

ett forslag om ytterligare tilldelning av medel.

Kanslichefen redogör lor forslaget och beskriver de

revideringar som giorts av riktlinjerna.

Ingående diskussion om bland annat hanteringen av

högskolepedagogisk kompetens i relation till det framtida
lektorsprogrammet.

AU beslutar att bordlägga ärendet.

AU beslutar vidare att lärarflorslagsnämnden i pågående

tillsättningsärenden kan göra docenturbedömningar i
väntan på att nya riktlinjer fastställs.

Kanslichefen informerar om ärendet och beskriver de

olika delarna i forslaget till lektorsprogram.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa den foreliggande

delen av lektorsprogrammet i enlighet med forslaget.

154.

155.

Förslag till tilldelning, bilaga $ 153 A.
Utlysning, bilaga $ 153 B.
Inkomna ansökningar från Institutionen for
arkeologi, CTR, KOM Institutionen lor
kulturvetenskaper och SOL,
bilagor S 153 C-H.

Dnr STYR 20221407

Riktlinjer for antagning av oavlönade docenter

vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Gunnel Holm

Förslag, bilaga S 154.

Dnr STYR 20221322

Lektorsprogrammet - vägar till lektorat.

Föredragande: Gunnel Holm

PM, bilaga S 155.

Dnr STYR 20221329
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156. Reviderade formuleringar om kurskrav
i de allmänna studieplanerna ftir
forskarutbildningen.

Föredragand e: S tephan B or ge hømmar

2022-02-16

Prodekanen redogör for bakgrunden till ärendet och
forklarar behovet av att revidera samtliga allmänna
studieplaner avseende formuleringar om kurskrav. En
obligatorisk kurs i forskningsetik har tillkommit,
dessutom finns ett behov av att klargöra viss terminologi'

Arbetsutskottet beslutar att fastställa samtliga allmänna
studieplaner i enlighet med forslagen gällande
formuleringar om kurskrav med redaktionella ändringar

Beslutet innebär att de reviderade tbrmuleringarna om
kurskrav kommer altvara gällande redan for doktorander
som antas wder 2022.

Prodekanen informerar om ärendet som gäller
möjligheten inom HT-fakulteterna att ansöka om

forlängning av doktorandanställning på grund av

forseningar av forskarstudierna till foljd av

coronapandemin.

Arbetsutskottet beslutar att godkänna de ekonomiska

tamama lor de forlängningar som prodekanen hittills
har bedömt.

AU beslutar även att inga ytterligare lorhandsbesked om

florlängningar ska utfürdas. Ytterligare fordröjningar av

arbetet till loljd av pandemin ska i stället noteras i de

individuella studieplanerna for att tas upp lor bedömning

i slutet av utbildningstiden.

Ekonomichefen informerar om lorslaget till avlyft av

myndighetskapital for 2021.

Arbetsutskottet beslutar att avlyfta medel från
institutionerna enligt foljande:
- 2 699 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,
- 2 348 tkr från Historiska institutionen med 550 tkr på

utbildning och 1 798 tkr på forskning,
- 429 tkr från Institutionen for arkeologi och antikens

historia på forskning,
- 50 tkr från Språk- och litteraturcentrum på forskning,
- 1 99 tkr från Institutionen for kulturvetenskaper på

utbildning,
- 328 tkr från Institutionen for utbildningsvetskap på

utbildning.

Avlyftet från HT-fakultetema till universitetsnivån sker

med2 068 tkr på utbildning och 4 976 tl<r på forskning
av myndighetskapital från fakultetsnivån.

PROTOKOLL 4 (5)

r57.

158.

PM, bilaga S 156 A.
Förslag till reviderade allmänna studieplaner,

bilaga $ 156 B.

Coronaforlängningar.

Föredragand e: Stephan Borge hammar

PM och sammanställning av ansökningar,
bilagor S 157 A-8.

Dnr P 202018432

Avlyft myndighetskapital 2021

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag, bilaga S 158.

Dnr STYR 20221389
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159. Anhållan om samfinansiering av MSCA-anslag. Arbetsutskottet beslutar att flordela 470 tW till CTR for- 
samfinansiering av MSCA-anslaget i enlighet med

Anhållan från CTR, bilaga S 159. anhållan'

Dnr STyR Z02Zl4l1 Medlen tas från anslaget for särskild samfinansiering.

160.

161.

Cecilia Bergsten

Justeras:

J

Extra resurser för coronavärdar med anledning

av covid-19.

Föredragand e: Sara Håkans s on

PM, bilaga S 160.

Remiss: Antagningsordning for utbildning på

forskarnivå vid Lunds universitet.

AU beslutar i enlighet med forslaget att HT-fakulteterna
fortsätter att ta kostnaden for coronavärdar de forsta sex

veckorna av vårterminen2022, med möjlighet till
forlängning vid behov.

Remissen har behandlats vid forskarutbildnings-
nämndens sammanträd e 2022-02-07 .

AU beslutar att avge synpunkterna från FUN som

HT-fakulteternas yttrande. Stephan Borgehammar ges

i uppdrag att fürdigställa och skicka in yttrandet till
Forskningsservice.

Föredragand e: Stephan Borgehammar

Remisskrivelse samt antagningsordning
med fi)rslag till kommentarer från
forskarutbildningsnämnden,
bilagor $ 161 A-8.

Dnr STYR 202112700

162. Föregående protokoll och meddelanden. Föregående protokoll läggs till handlingarna'

Vid protokollet

Holm

Carl-Johan Mellin


