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268.

269.

270.

271.

272.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Utformning av den personliga sidan
på webben.

Föredragand e: Åsa Lundgren

Förslag inklusive bilagor, bilaga $ 270.

Dnr STYR 202212629

Anhållan om utlysning av professor i praktisk
filosofi samt fastställande av kravprofil.

Föredragande: Martin Jönsson, Sofia Kvarnbo

Anhållan om utlysning, bilaga $ 271 A.
Förslag till kravprofil, bilaga $ 271 B.

Dnr PA 2022/3811

Revidering av beslut om arvoden.

Föredragande: Sofia Kvarnbo, Jonas Sundin

Förslag, bilaga$272

Dnr STYR 202011656
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Beslut

Carl-Johan Mellin utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Förslaget till utformning av den personliga sidan har
tagits fram av arbetsgruppen ftir Typo3 och därefter
diskuterats i HT:s kommunikationsnätverk och
ledningsråd samt i AU (210616, $ 87).Utöver detta
har en enkät genomforts bland forskarna på HT.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
forslaget
- att uppdra till systemflorvaltaren for Typo3 att ansvara
for att i dialog med kommunikationsnätverket ta fram en
beskrivning av den personliga sidans syfte och tafram
instruktioner flor presentationstext, bild och konekt
inmatning i de system som levererar till den personliga
sidan samt att uppdatera instruktionerna på "Min sida"
på intranätet,
- att uppdra åt lT-enheten att programmera om de
personliga sidorna enligt forslag i det exempel som
bifogas (bilaga 3) och att det som visas under rubriken
Forskning är en länk till medarbetarens profil i
forskningsportalen (LUCRIS) samt en kort text om
forskningsportalen.

Martin Jönsson och Sofia Kvarnbo informerar om
anhållan och lärarflorslagsnämndens hantering av
kravprofilen.

Arbetsutskottet beslutar att foreslå Rektor atT fatta
beslut om att informera om ledig anställning som
professor i praktisk filosofi.

Arbetsutskottet fastställer kravprofilen i enlighet med
fürslaget.

AU beslutar om ersättning till sakkunniga, externa
experter och opponenter i enlighet med forslaget efter
en mindre redaktionell ändring i tredje stycket.
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273. Anhållan om utlysning av professor i historisk
arkeologi samt fastställande av kravprofil.

Anhållan om utlysning, bilaga S 273 A.
Förslag till kravprofil, bilaga S 273 B.

Dnr PA 202213625

274. Handlingsplan for hållbar utveckling vid
HT-fakulteterna.

Föredragand e: Karin Sal omons s on

PM samt forslag till handlingsplan,
bilaga S 274 A-8.
Beslut, bilaga 5274 C

PROTOKOLL 3 (5)

2022-12-14

Henrik Gerding informerar om anhållan och lorslaget
till kravprofil.

Arbetsutskottet beslutar att foreslå Rektor att fatta
beslut om att informera om ledig anställning som
professor i historisk arkeologi.

Kravprofi len återremitteras till Institutionen for
arkeologi och antikens historia for fortydliganden
avseende professurens ansvarsområden samt

efterfrågade kompetenser.

Den reviderade kravprofilen tas upp på AU:s nästa

sammanträde, 1 1 januari.

Kanslichefen informerar om bakgrunden till ärendet och
om forslaget till handlingsplan for hållbar utveckling.
I enlighet med LU:s miljöledningssystem ska varje
fakultet upprätta handlingsplaner som syftar till att
realisera målbilderna i LU:s strategi for hållbar
utveckling.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Handlingsp lan for
hållbar utveckling 2023-2024 i enlighet med forslaget.

AU beslutar att utse ledamöter i styrelsen flor
Ljudmiljöcentrum under mandatperioden 2023-2025
i enlighet med forslaget från prefekten for Instifutionen
flor kulturvetenskaper. Till ordflorande utses Kristoffer
Mattisson.

Sara Håkansson informerar om bakgrunden till ärendet
och redogör ftir lorslaget att starta ett projekt med syfte
att utreda och lägga fram forslag på en modell och
organisation for att bedöma och belöna pedagogisk
meritering vid HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar att avsätta medel for att starta
projektet i enlighet med projektforslaget.

Föredragande: Henrik Gerding, Sofia Kvarnbo Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

275.

276.

Dnr STYR 2021/887

Utseende av styrelse flor Ljudmiljöcentrum,
mandatperio den 2023-2025 .

Föredragand e: Jo hann e s P er s s on

Förslag, bilaga $ 275.

Dnr STYR 2022/2832

Förslag till projekt for pedagogisk
meriteringsmodell vid HT-fakulteterna.

Föredragand e: S ara Håkans s on

PM, projektflorslag, bilagor $ 276 A-8.

Dnr STYR 2022/809
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Lisa Hetherington informerar om de ändringar som har
gjorts i huvudområdesforteckningen samt om de
bakomliggande besluten.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa revideringen av
Huvudområden och examensbenämningar vid HT-
fakulteterna med enstaka redaktionella ändringar.

AU beslutar att fastställa allmän studieplan for utbildning
på forskarnivå till doktorsexamen i nygrekiska i enlighet
med forslaget.

AU beslutar att fastställa allmän studieplan lor utbildning
på forskarnivå till doktorsexamen i religionshistoria i
enlighet med lorslaget med redaktionell a ändringar .

AU beslutar att fastställa allmän studieplan for utbildning
på forskamivå till doktorsexamen i religionshistoria med
inriktning mot islamologi i enlighet med forslaget.

AU beslutar att fastställa allmän studieplan for utbildning
på forskarnivå till doktorsexamen i utbildningsvetenskap
i enlighet med forslaget.

Revidering av Huvudområden och
examensbenämningar vid HT-fakulteterna
2022.

Föredragand e: Lis a He ther in gt on

PM, forslag och protokollsutdrag,
bilaga 5277 

^-C.Fastställd forteckning Huvudområden och
examens b e nämningar v id HT-fakulteterna,
bilaga S 277 D.

Dnr U 20221736

Fastställande av allmän studieplan für
utbildning på forskarnivå i nygrekiska.

Förslag, bilaga $ 278 A.
Beslut, bilaga S 278 B.

Dnr U 20221809

Fastställande av allmän studieplan for
utbildning på forskarnivå i religionshistoria.

Förslag, bilaga S 279 A.
Beslut, bilaga $ 279 B.

Dnr U 2022/862

Fastställande av allmän studieplan for
utbildning på forskarnivå i religionshistoria
med inriktning mot islamologi.

Förslag, bilaga S 280 A
Beslut, bilaga S 280 B.

Dnr U 20221863

Fastställande av allmän studieplan for
utbildning på forskarnivå i
utb ildningsvetenskap.

Förslag, bilaga $ 281 A.
Beslut, bilaga S 281 B.

278.

279.

280.

281
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Dnr U 20221845
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282. Föregående protokoll och meddelanden.

Förvaltningsplan for webbpublic ering 2023,
bilaga $ 282 A.
Rektorsbeslut om uppdrag och ansvar i
händelse av elbrist och kortare frånkoppling
av el, bilaga S 282 B.

Vid protokollet

{.*s.*
Cecilia Bergsten

Justeras

J Pers

PROTOKOLL

2022-12-14

Föregående protokoll läggs till handlingarna.
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I anslutning till rektorsbeslutet om uppdrag och
ansvar i händelse av elbrist informeras om att en

kontinuitetsplan for HT-fakulteterna har upprättats.
Dessutom kommer riktlinjer vid strömavbrott under
pågående salsskrivning att skickas ut till studierektorer
och prefekter.

Karin Salomonsson

Carl-Johan Mellin


