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§ Ärende 

113 Utseende av justeringsperson. 

114 Fastställande av dagordning. 

115 Meddelanden. 

116 

Föregående mötesprotokoll 
2019-03-25, bilaga§ 115a 
Beslut av tilldelning av 
stimulansmedel, bilaga § 115b 

RQ20. 
Projektplan m m, bilaga § 116a 
Preliminär struktur 
utvärderingsenheter HT, bilaga§ 116b 

11 7 Gemensamt internat/möte med 
prefekter. 

doktorand undervisning 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 120). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om RQ20 och HT-fakulteternas arbete med 
att organisera utvärderingsenheter och paneler, samt berättar 
om HT -bibliotekens funderingar kring bibliometri, 
samförfattade titlar, m m. 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med sig dessa till 
fortsatta diskussioner. 

Nämnden och fakultetsledningen har identifierat ett behov att 
diskutera gemensamma strategier för hantering av 
ansökningar av externa medel med HT-fakultetemas prefekter. 

Dekanus har föreslagit att nämnden träffar prefekterna i 
samband med prefektforum 11 juni. Alternativet är att ha ett 
längre möte eller internat, men då först i början av 2020 pga 
tidsbrist under hösten. 
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118 Rapport från ECHIC-konferensen. 
Underlag, bilaga § 118 

119 Sammanträdestider HT 2019. 

120 MAW, program för konstvetenskap 
och arkeologi 2019. 
Hanteringsordning MA W, bilaga § 
120a 
LOI från Mikael Larsson (m fl), 
bilaga § 120b 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 
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Diskussion. 

Nämnden anser att ett internat är att föredra då frågan är 
komplicerad och kräver en längre diskussion. Ordf kommer att 
ta upp frågan med prefekterna och fakultetsledningen. 

Ordf rapporterar från senaste ECHIC-konferensen, som ägde 
rum i Aten tidigare i april. HT-fakulteterna står som värd för 
konferensen 2020. 

Nämnden sammanträder: 

30 september, kl. 9-12 
18 oktober, kl. 9-12 
18 november, kl. 9-12 
13 december, kl. 9-12 

Ett (1) Letter of Intent från en HT -forskare har inkommit 
angående MA W :s program för konstvetenskap och arkeologi. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan från Mikael 
Larsson (et al). Sekr meddelar Forskningsservice. 


