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1.

2.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

3.

Á,rende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Information om Humlnfra och Lunds
universitets ansökan till Vetenskapsrådet.

Beskrivning Humlnfra 2022-2026 samt intyg
från HT-fakultetema för ansökan till VR,
bilagor S 3 A-8.

Dnr STYR 202011987

Bokslutsrapport HT-fakulteterna 2020.

Föredragand e: e ko n o mi c h efen

Bokslutsrapport for HT-fakultet erna 2020,
bilaga $ 4.

Information: Totalbudget 2021 Hlmanistiska
och teologiska fakulteterna.

Föredragand e: ekono mi c h efe n

Fastställd totalbudget, protokollsutdrag
AU 210113, bilagor $ 5 A-8,

PROTOKOLL 2 (6)

2021-01-27

Beslut

Stephan Borgehammar utses.

Dagordningen faststâlls i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av punkten Hantering
av remissen En gemensam utbildning inom
statsforvaltningen.

Victoria Johansson, biträdande foreståndare vid
Humanistlaboratoriet, berättar om Humanities
Infrastructure Sweden, ett forslag till nationell struktur
inom området med syfte att koordinera de svenska

resursema och samordna med europeiska initiativ.
HT-fakulteterna har ställt sig bakom ansökan till
Vetenskapsrådet om bidrag till nationell
forskningsinfrastruktur 202 1 .

Ekonomichef Jonas Sundin redogör ftir boksluts-
rapporten och svarar på frågor

Humanistiska och teologiska fakultetema redovisar ett

resultat efter 2020 pâ27 908 tkr, vilket är lägre än

ftiregående år men - beroende på ytterligare tilldelning
ftir nya utbildningssatsningar - högre än budget

Det utgående myndighetskapitalet utgör 24,9 Yo av
bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att

lyfta av 6 335 tkr motsvarande I0 %o av myndighets-
kapitalet överstigande 15 o/o.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi füljer
beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakultetemas
bokslutsrapport for 2020.

Det budgeterade resultatet for fakultetema är

11 618 tkr, fiirdelat på utbildning22l0 tkr och
forskning 9 407 tkr. Resultatet åir därmed lägre än den

utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognosema.
Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras

till 1 5 5 7 46 tkr, motsvarand e 23 o/o av kostnaderna.

Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av
arbetsutskott et 2021 -0 I - 13, läggs till handlingama.

4.

5.

Dnr STYR 20201348
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen
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Under perioden 2022-2023 beräknas HT-fakulteternas
resultat sjunka något till foljd av fortsatta satsningar.
För prognosperioden som helhet beräknas

myndighetskapitalet vara oftirändrat.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av
arbetsutskott et 2021 -0 | -13, läggs till handlingarna.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse ledamötema
i HT-fakultetemas nämnder i enlighet med
valberedningens förslag enligt füljande:

Lärarforslagsnämnden
Ordinarie ledamöter:
Bibi Jonsson

Karin Salomonsson
Ulf Zander
Suppleanter:
Marit Julien
Max Liljefors
Jayne Svenungsson
Torbjörn Ahlström

Forskningsnämnden
Niclas Burenhult
Ingar Brinck
Johan Östling

Forskarutbildningsnämnden
Lena Ambjörn
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson

Nämnderna har därtill varsin ordforande som redan är
utsedd i och med valet av fakultetsledning.

Gällande grundutbildningsnämnden beslutar
fakultetsstyrelsen att ge den nuvarande nämnden
forlängt mandat t o m 2021 -0 1 -3 1 . Fakultetsstyrelsen
beslutar vidare att delegera till AU attfattabeslut om
nämndens nya salnmansättning, efter att valet av ny
prodekan har hållits 4-9 februari.

Information: Flerårsprognos 2022-2023
Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragand e: eko no mi c h efen

Fastställd flerårsprognos, protokollsutdrag
AU 210113, bilagor S 6 A-8.

Dnr STYR 2021142

Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas
nämnder ftir mandatperioden 202I -2023 .

Föredragand e: kans li c h efe n

PM med information om valberedningens
ftirslag, bilaga $ 7.

Dnr STYR 202011014
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

9.

10.

Revidering av Arbets- och delegationsordning
för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragand e: kans lichefen

PM med ftirslag till revidering samt nu
gällande Arbets- och delegationsordning,
bilagor $ I A-8.
Reviderad Arbets- och delegationsordning
flor HT-fakultetema, bilaga I C.

Dnr STYR 20201929

Remiss: Revidering av forordning om
miljöledning i statliga myndigheter.

Föredragand e: kans li c h efe n

Remisskrivelse, sammanfattning samt yttrande
från Institutionen ftir kulturvetenskaper,
bilagor S 9 A-C.
HT-fakultetemas yttrande, bilaga 9 D.

Dnr V 202012116

Hantering av remissen En gemensam
utbildning inom statsförvaltningen.

Föredragand e: kans li chefen

Remisskrivelse, sammanfattning,
bilagor $ 10 A-8.

Dnr V 2021196

11. Föregåendeprotokoll

12. Meddelanden.

Meddelandefürteckning med bilagor,
bilaga $ 12 A.
Intyg for ansökan 2021 till Vetenskapsrådet
avseende bidrag till forskningsinfrastruktur av
nationellt intresse - SVEDIGARK,
bilaga S 12 B.

PROTOKOLL 4 (6)

2021-O1-27

Gunnel Holm redogör ftir de ftireslagna ändringama
i HT-fakultetemas arbets- och delegationsordning.

Fakultetsstyrelsen beslutar att revidera Arbets- och
delegationsordning fijr Humanistiska och teologiska
fakultetema i enlighet med ftirslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från
Institutionen lor Kulturvetenskaper som HT-
fakulteternas yttrande.

Fakultetsstyrelsen ger Gunnel Holm i uppdrag att i
samarbete med Johannes Persson, Sandra Cronhamn
och Barbara TörnquislPlewa utarbeta ett förslag till
yttrande över remissen. Därefter ska institutionema
inom HT-fakulteterna ges möjlighet att komma med
synpunkter på ftirslaget.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till $ 187 att
arbetet med inventeringen av tidskrifter pågår, i
anslutning till $ 190 att val av ny prodekan sker
4-9 februari samt i anslutning till $ 191 att forslaget
om att inrätta forskarutbildning i japanska med
språkvetenskaplig inriktning har dragits tillbaka.

Bland meddelandena nämns särskilt rektorsbeslutet att
inrätta en styrgrupp för den fakultetsgemensanìma
ämneslärarutbildningen vid LU samt HT-fakulteternas
intyg for ansökan till Vetenskapsrådet avseende bidrag
till forskningsinfrastrukfur av nationellt intresse -
SVEDIGARK.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

13. Information från dekanus

14. Information från verksamhets-
nämndema.

Protokoll från nämndema,
bitaga $ 14.

PROTOKOLL 5 (6)

2021-01-27

Johannes Persson berättar kort om vilka punkter han

har lyft fram som exempel på HT-fakulteternas starka

ställning vid den nya mandatperiodens första Rekfors
ledningsråd:
- Infrastrukfurens ökade betydelse och
Humanistlaboratoriets utveckling och möj li gheter.

- Potentialen i Uppåkra som med största sannolikhet
kommer att kunna tas tillvara de närmsta åren.

- Professorsprogrammet som möjliggör expansion och
ökade möjligheter inom fakulteterna och som
förhoppningsvis ska följas av ett lektorsprogram.
- Starkare nätverk inom humaniora, mellan universitet
i Sverige men också på regional och nordisk nivå.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan

för forskning:
- Vid nästa sammanträde behandlas en utlysning av
forskningsansökningsstöd i samarbete med Malmö
universitet.
- Nämndens arbete med uppfloljningen av
forskningsutvärderingen RQ20 går vidare. Under våren
planeras institutionsbesök med diskussioner om
resultat och strategier for att gå vidare.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan

ftir grundutbildning:
- Ny utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel
behandlas vid nästa sammanträde, enligt forslaget med
inriktning mot digital examination.
- HT-fakulteternas alumnundersökning håller slutligen
på att fiirdigställas och kommer att kunna kopplas
samman med andra utvecklingsprojekt.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan for
forskarutbildning:
- Med anledning av ny obligatorisk kurs i
forskningsetik behöver samtliga allmär¡ra studieplaner
revideras innan nya doktorander kan antas.

- Kommande ansökningar om fürlängning med
anledning av coronapandemin kommer att bedömas

enligt samma kriterier som höstens ansökningar.
- Ett arbete behöver inledas lor att forbättra
informationen till doktorander från andra länder samt

rutiner ftir mottagandet.
- Prodekanen planerar att besöka ansvariga ftir
forskarutbildningen vid samtliga institutioner.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

15. Ovrigt.

Vid protokollet

Justeras:

Persson

PROTOKOLL

2021-01-27

Diskussion om idéerna från Humaniora 2020, som i
många fall inte kunde genomfäras, och hur dessa

skulle kunna foras vidare.

6 (6)
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

$

16.

17.

18.

19.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Rapport från arbetet med kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling på grund-,
avancerad och forskamivâ 2020.

Föredragand e: He ge Markus s en

Rapport, bilaga $ 18.

Dnr STYR 20211699

Anhållan om prövning av befordran till
professor i historia med inriktning mot
kunskapshistoria.

Föredragand e: Jo hanne s Per s s on,

Henrik Rosengren

Anhållan från Historiska institutionen,
fastställd kravprofil, bilagor $ 19 A-B

Varbi PA 202013460

PROTOKOLL 2 (6)

2021-03-24

Beslut

Blaùenka S cheuer utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsând
kallelse och med tillägg av punkten Beslut om prövning
av befordran till professor i historia med inriktning mot
kunskapshistoria.

Utbildningsledare Hege Markus sen informerar om
rapporten som beskriver HT-fakultetemas uppföljning
av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå
2020. fuets kvalitetsarbete har genomförts på temat
Intemationalisering.

Ingående diskussion om olika aspekter av
uppföljningsarbetet.

Rapporten läggs till handlingama.

Johannes Persson redogör ftir bakgrunden till ärendet

och kopplingen till HT-fakultetemas fastställda
profes sorspro gram. Dekanen beskriver också den

beredning som hittills har skett samt de krav som
enligt dokumentef Professorer vid H'T-fakulteterna -
Jörvdntningar, kravprofi l, b e redning vid rekrytering
ska vara uppfyllda for att prövning av befordran ska

medges.

Kravprofilen ftir professorsanställningen fastställdes
av AU 2020-11-25.

Henrik Rosengren beskriver kort institutionens
underlag i ärendet och redogör fÌir bedömningen att en

befordran i detta fall skulle gyrìna forskningsmiljön
och stärka utvecklingsmöjligheterna.

Ingående diskussion om kriteriema ftir befordran,
såväl principiellt som i detta enskilda fall.

Fakultetsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet

med uppdrag till institutionen att komplettera
underlaget med tydligare argumentering kring varför
professuren hellre bör tillsättas genom befordran än

genom utlysning. Ä¡endet tas åter upp vid
fakultetsstyrelsens sammanträde den 2 juni.

rJr



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

20. PresentationavHT-fakulteternasalumnrapport.

Föredragand e: Isak Hammar

PM och rapport, bilagor $ 20 A-8,

Dnr STYR 201811474

21. Personalstruklur - en komparativ studie mellan
fakulteter 2020.

Föredragand e: ekono michefen

PM, bilaga $ 21.

Dnr STYR 20211808

PROTOKOLL 3 (6)

2021-03-24

Projektledare Isak Hammar presenterar HT-fakulteternas
alumnrappo rt Humani s ti s k kuns kap o c h ko mp e t en s,

vilken baseras på den enkätundersökning och de

intervjuer som genomfördes under 2019. Rapporten
består av en del som redovisar resultaten från enkät-
och intervjusvar och en del som analyserar resultaten
i forhållande till en större diskussion om humanioras
roll i samhället.

Ingående diskussion om det stora värdet av rapporten
och möjlighetema till spridning av innehållet.

Ledamoten Martin Andrén kommer att ftira upp
rapporten som ett informationsärende till Regionala
utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Rapporten har även diskuterats i grundutbildnings-
nämnden, avseende både kommunikationsinsatser
och kursutveckling, som också kommer att fÌira
frågan vidare till AU.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör for studien där HT-
fakulteternas personalresurser jämfürs med resursema

vid andra fakulteter.

Diskussion om bakgrundema till de procentuella
skillnaderna mellan fakulteterna.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL 4 (6)

2021-03-24

Reklor fattade 2020-11-12 beslut om Hållbarhetsplan
för Lunds universitet 2020-2026.

Fakultetsstyrelsens AU beslutade 2021-01-13 att ge

HT:s verksamhetsnämnder i uppdrag att utarbeta
underlag inför en diskussion om planen i styrelsen.
Underlag har inkommit från grundutbildningsnämnden
och f'orskningsnämnden.

Ingående diskussion om LU:s plan med utgångspunkt i
underlagen från nämnderna samt om behovet av att
utforma en hållbarhetsplan vid HT-fakulteterna.

Fakultetsstyrelsen beslutar att vid nästa sammanträde

följa upp dagens diskussion med en presentation av
den resepolicy som har utformats vid Institutionen Ítir
kulturvetenskaper.

Styrelsen beslutar vidare att ett förslag till
hållbarhetsplan for HT-fakulteterna ska arbetas fram
inför sammanträdet den29 september. Gunnel Holm
får styrelsens uppdrag att utforma ftirslaget i samarbete
med en läsgrupp bestående av ledamöterna Annika
Dolk, Martin Andrén och Marie Cronqvist, en

representant från varje verksamhetsnämnd, en

doktorand och en student. Förslaget ska baseras på

inkomna underlag från FON och GLIN samt även ett

underlag från forskarutbildningsnämnden som kommer
att ta upp frågan vid nästa sammanträde.

Gunnel Holm redogör för remissen och ftjr de
yttranden över remissen som har inkommit från
SOL, Filosofiska institutionen och Institutionen ftir
utbildningsvetenskap. Kanslichefen redogör även for
de enstaka punkter där det råder delade meningar.

Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Gunnel Holm att

utforma LU:s gemensamma yttrande på grundval av de

olika synpunkter som har inkommit samt till Johannes
Persson och Emma Svensson ai| avge yttrandet.

rJr

Hållbarhetsplan för Lunds universitet
2020-2026.

Föredragand e: kan s li c h efe n

P¡otokollsutdrag från AU 210113,
LU:s hållbarhetsplan, bilagor S 22 A-8.
Diskussionsunderlag från
grundutbildningsnämnden och
forskningsnämnden, bilagor $ 22 C-D.

Dnr STYR 202011889

Remiss: Okad kvalitet i lärarutbildningen och
fler lärare i skolan

Föredragand e: ka n s I i c h efe n

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 23 A-8.
Inkomna yttranden från Språk- och
litteraturcentrum och Filosofiska institutionen,
bilagor $ 23 C-D.
Yttrande från Institutionen ftir
utbildningsvetenskap, bilaga 23 E.
LU:s ftrande, bilaga 23 F.

Dnr V 20211110
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

24.

2021-03-24

Fakultetsstyrelsen beslutar att av ge svaret från Språk-
och litteraturcentrum som HT-fakultetemas yttrande
med tillägget att den vetenskapliga grunden for
betänkandets forslag till kunskapsprov är svag.

Fakultetsstyrels en beslutar att hö stens sammanträden
ska hållas 29 september, 10 november och
15 december.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till $ 7 att AU har
utsett nya ledamöter i grundutbildningsnämnden och i
anslutning till $ 8 att arbetsordningen kommer att
behöva revideras med anledning av föreskrifterna för
de allmänna studieplanerna.

Meddelandeforteckningen läggs till handlingama.

Olof Sundin har utsetts till vicedekan, bland annat med
uppgift attingä i Rådet för jämställdhet och lika villkor
samt att representera HT-fakultetema i Campus
Helsingborgs styrelse.

Universitetslektor Sara Håkansson har valts till HT-
fakulteternas prodekan för grundutbildning samt av
rekfor utsetts till vice ordftirande i styrelsen.

HT-fakultetema har inrättat ett råd för nltiggörande
av forskning vilket även har haft sitt första
sammanträde.

Planeringen f<jr att ta fram ett nytt lektorsprogram vid
HT-fakultetema har inletts. Första steget blir en
diskussion med prefekterna vid ett intemat i september
och därefter tas frågan vidare till fakultetsstyrelsen.

UC

PROTOKOLL 5 (6)

Remiss: Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap ftir svenskf medborgarskap

Föredragan de: kans li c hefen

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 24 A-8.
Yttrande från Språk- och litteraturcentrum,
bilaga S 24 C.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 24 D.

Dnr V 2021199

25. Sammanträdestider höstterminen202l

26. Föregåendeprotokoll.

27 Meddelanden.

Meddelandeftirteckning med bilagor,
bilaga $ 27.

Information från dekanus.28.



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

29. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 29.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

PROTOKOLL 6 (6)

2021-03-24

Information från Barbara Tömquist-Plewa, prodekan
ftir forskning:
- Nämnden har hittills besökt hälften av institutionerna
för att diskutera forskningsläget och uppfoljningen av
RQ20, resten av institutionsbesöken kommer att
genomftiras under april.
- Ett intensivt arbete pågår med att stödja ansökningar
till ERC, dels genom tilldelning av forskningsmånader,
dels genom coachningsgruppen ERC-forum HT.

Information från Sara Håkansson, prodekan for
grundutbildning:
- Nämnden har vid sitt senaste sammanträde diskuterat
HT-fakulteternas alumnrapport och hur resultaten från
den ska kunna användas och fciras vidare.
- Ett förslag om tilldelning av pedagogiska
utvecklingsmedel med inriktning mot digital
examination kommer att foras vidare till AU, liksom
även ett ftirslag om avsteg från studenternas
rättighetslista.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan ftir
forskarutbildning:
- Den generella revideringen av de allmänna
studieplanerna pâgär och behöver vara klar senast
26 april.
- Mycket av arbetet just nu handlar om antagning av
nya dokforander vilket är en tidskrävande process.
Ytterligare tre dokforander har antagits till
forskarskolan i historiska studier.
- Information om möjlighetema till ftirlängning av
doktorandanställning till ftiljd av coronapandemin har
skickats ut till samtliga doktorander.

Johannes Persson informerar även om SLUGU-
konferensen om forskarskoleverksamhet vid
humanistiska fakulteter den 19 mars, då flera av de
deltagande universiteten uttryckte intresse ftir att
samarbeta mer på kursnivå mellan småspråken.

Holm

J
L BlaZenka Scheuer
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Närvarande

Ledamöter

Stephan Borgehammar
Sandra Cronhamn
Marie Cronqvist
Arurika Dolk
Anna Nilsson Hammar
Arthur Holmer
Sara Håkansson
Linnea Karlsson
Johannes Persson
BlaZenka Scheuer
Rikard Stymne
Olof Sundin
Emma Svensson
Barbara Törnquist-Plewa

Ovriga.

Cecilia Bergsten
Gunnel Holm
Agnes Malmgren
Hege Markussen
Moa Petersén
Henrik Rosengren
Outi Stålhane
Jonas Sundin

Frånvarande ledamöter

Martin Andrén

tom$ 37,ej$32

ordförande
tom$40

sekreterare

$ 33-34
$ 33-34
$35
$32

utvecklare, Region Skåne
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL 2 (6)

2021-06-02

Beslut

Anna Nilsson Hammar utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse.

Marie Cronqvist lämnar mötet och deltar inte i
beslutet.

Henrik Rosengren redogör för Historiska institutionens
frirtydligande argumentering kring att professuren i
historia med inriktning mot kunskapshistoria hellre bör
tillsättas genom befordran än genom utlysning.

Ingående diskussion angående främst principiella
överväganden.

Fakultetsstyrelsen finner att kriteriema for befordran
enligt dokumentet Professorer vid HT-fakulteterna -
Jö n äntningar, kr avp r ofi I, b e r e dnin g v i d r e kry te r i n g
är uppfyllda.

Fakultetsstyrelsen beslutar att medge prövning av
befordran av docent Johan Östling till professor i
historia med inriktning mot kunskapshistoria. Ä¡endet
förs därmed vidare till lärarfrirslagsnämnden für
beredning.

Agnes Malmgren beskriver bakgrunden till ärendet och
informerar om forslaget som bland annat innebär att
arbetet med kvalitetsdialoger pausas under 2022.
I fürslaget ingår programkonferenser ftir sex

masterprogram samt en mittvägsreflektion med
möjlighet flor institutionema att fundera över
kvalitetsarbetets intema effekter och att lämna
synpunkter på HT:s kvalitetssystem. AU fattade
210505 ($ 70) beslut om att tillstyrka budgeten för
programkonferensema.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Humanistiska
och teologiska fakulteternas plan ftir kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på

grund- och avancerad nivå 2022 i enlighet med
forslaget.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Anhållan om prövning av befordran till
professor i historia med inriktning mot
kunskapshistoria.

Föredragand e: Johannes Pers s on,

Henrik Rosengren

Protokollsutdrag från FS 210324,
bilaga S 32 A.
Skrivelse från Historiska institutionen med
bilagor, bilaga $ 32 B.
Fastställd kravprofil, bilaga S 32 C.
Styrelsebeslut om rekrytering av professorer,

bilaga S 32 D.

Varbi PA 202013460

Plan för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av befintlig utbildning
på grund- och avanceradnivä2022.

Föredragande: Agnes Malmgren

PM, ftirslag samt protokollsutdrag från
GLIN 210524 och AU 210505,
bilagor $ 33 A-D.

Dnr STYR 202111249

32.

31.

33.

NP
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35.

36.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL 3 (6)

2021-06-02

Hege Markussen redogör for förslaget som bland annat
innebär att det tematiska arbetet pausas wder 2022 och
att inga kvalitetsdialoger eller tematiska utvärderingar
kommer att genomfüras. Resurserna ska istället
koncentreras till ett omfattande arbete med allmänna och
individuella studieplaner.

Diskussion om bland annat vikten av återkoppling och
behovet av ett tydligt uppföljningsarbete.

Fakultets styrelsen beslutar att fastställa Humanistiska
och teologiska fakulteternas plan ftjr kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskamivå
2022 i enlighet med förslaget och med tillägget att en
mittvägsrefl ekfion ska genomföras.

Moa Petersén beskriver hur den mötes- och resepolicy
som gäller vid Institutionen för kulturvetenskaper sedan

2021-03-09 har tagits fram och redogör for innehållet.

Gemensam diskussion om värdet av en tydlig policy
inom området samt om vilka intressekonflilter som kan

uppstå.

Informationen är ett led i fakultetsstyrelsens arbete med

att utarbeta en hållbarhetsplan för HT-fakultetema.
Arbetet går vidare vid nästa sammanträde, 29 september,

då ett florslag till hållbarhetsplan kommer att behandlas.

Humanistiska och teologiska fakultetema redovisar ett

resultat efter första tertialet 2021 pã 13 295 tkr, vilket
är betydligt högre än periodens budget, som ligger på

5 336 tkr. Resultatet är även avsevärt högre jämfort med
motsvarande period floregående år. Helårsprognosen visar
ett överskott om 14 797 tkr for 2021, vilket är 3 179 tkr
högre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör
24,7 o/o av kostnaderna. Enligt prognosen kommer
universitetet i så fall attlyfta av 6 594 tk¡ motsvarande

l0 o/o av myndighetskapitalet överstigande 15 %o.

Helårsprognosen ftir utbildningsproduktionen från 7 april
visar att HT-fakultetema skulle uppfylla sitt uppdrag med

en betydande överproduktion om hela 13,5 %. Volymen
intemationella avgiftsstudenter ligger dessutom på en

högre nivå än tidigare år.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi füljer
beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa
tertialrapporten.

Plan för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på

forskamivâ2022.

Föredragand e: Hege Markus s en

Förslag samt protokollsutdrag från FUN
210426, bilagor $ 34 A-8.

Dnr STYR 20211981

Presentation av resepolicyn vid Institutionen
för kulturvetenskaper - information infiir
framtagandet av hållbarhetsplan for HT-
fakulteterna.

Föredragand e'. Moa Peters én

Mötes- och resepolicy samt beslutsträd,
bitaga $ 35.

Dnr STYR 20211781

Tertialrapport april 2021 HT -fakultetema.

Föredragand e: eko no mi chefen

Tertial per den 30 april, bitaga $ 36.

Dnr STYR 2020/1889

VT



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

37 Riskanalys - genomgång inftir riskdialog.

PM samt underlag frir värdering,
bilagor $ 37 A-8.

Dnr STYR 202111376

38. Föregåendeprotokoll

39. Meddelanden.

Meddelandeforteckning med bilagor,
bilaga $ 39 A.
HT:s remissvar om Studieverkstadens framtida
organisation, bilaga S 39 B.
Rektorsbeslut: Anvisning av gemensamma
medel ftir samordning av fakultetsövergripande
utbildningar, bilaga S 39 C.
Rektorsbeslut: LU:s yttrande över remiss från
SUHF "Rekommendationer om tolkning av
DOS-lagen vad gäller dess tillämpning på

lärplattformar, bilaga S 39 D.

PROTOKOLL 4 (6)

2021-06-02

Johannes Persson och Gunnel Holm informerar om
arbetet med riskvärdering och beskriver kort den

nuvarande utformningen av systemet.

Gemensam diskussion om vissa områden där HT:s
riskvärde kraftigf awiker från universitetets riktvärde
samt även om hur riskarbetet värderas och används

inom LU.

Sara Håkansson ger exempel på riskområden där nya
åtgärder har utformats. Inom området Digitalisering
inom utbildning nämns till exempel utdelning av
projektmedel för utveckling av digital undervisning
och framtagande av riktlinjer for digital examination.

Frågan återkommer till styrelsen vid nästa års arbete

med riskvärdering.

Sara Håkansson informerar i anslutning till $ 20 i
ftiregående protokoll om det fortsatta arbetet utifrån
HT-fakulteternas alumnundersökning och berättar om
ett flertal aktiviteter ftir att sprida alumnrapporten.
Den 3 december blir det releaseparty med bland annat
presentation av rapporten och paneldebatt.

Protokollet läggs till handlingama med endast enstaka

Iterligare kommentarer.

Meddelandena läggs till handlingarna.

ür



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

40. Information från dekanus.

41. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 41.

PROTOKOLL 5 (6)

2021-06-02

Det råder fortfarande osäkerhet inför hösten kring
andelen campusforlagd undervisning. Ett nytt
rektorsbeslut inväntas innan HT-fakulteterna eventuellt
kan revidera planeringsbeslutet inför höstterminen.

De stora forskningsråden har presenterat ett
gemensamt förslag på en ny modell för kvalitets-
baserad resursfordelning där fördelningen blir
beroende av de profilområden som respektive
universitet formulerar.

En anställning som kanslichef vid HT-fakultetema
kommer att utlysas före sommaren. Förhoppningen är
atthitta en ersättare för Gunnel Holm i god tid.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan for
forskarutbildning:
- Dokumentet Bestämmelser for utbildning på forskar-
nivå genomgår en grundlig revidering och kommer att
ftiras vidare till AU ftir beslut under hösten.
- Dokumentet Riktlinjer för digital disputation kommer
att fastställas inom kort.
- i5 ansökningar om ftirlängning av doktorand-
anställning till foljd av coronapandemin har inkommit.

Information från Sara Håkansson, prodekan ftir
grundutbildning:
- Rapporten från årets kvalitetsdialoger kommer att tas

upp vid nästa sammantrâde liksom det fortsatta arbetet

med utvecklingsmedel for digital undervisning.
- Vicerekfor Ann-Kristin Wallengren och prorektor
Lena Eskilsson ska besöka GUN ftir att inhämta
synpunkter och fôrväntningar på ledningens arbete.
- Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden
har beviljat medel för ytterligare platser till kurser på

HT och modersmålsundervisningen ftireslås fä
permanenta medel.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan
for forskning:
- Nämnden har besökt samtliga institutioner for att
diskutera uppfloljningen av RQ20 och även formulerat
HT-fakulteternas inspel om frågor som LU ska arbeta

vidare med på basen av RQ20.
- Arbetet med RQ20 kommer även att fortsätta under
hösten då uppfoljningen kommer att diskuteras vid
nämndens intemat och i samband med revidering av
FON:s handlingsplan.
- Två inspirationsseminarier förbereds, om samverkan
den12 oktober och om hållbarhet den 9 november.

t/r



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

42. Owigt.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

son

PROTOKOLL 6 (6)

2021-06-02

Emma Svensson berättar att hon ?ir vald till ny
ordftirande for LUS och därmed kommer att lämna
fakultetsstyrelsen. Emma kommer att efterträdas av
Carl-Johan Melin som blir ny ordförande for HTS.
Linnea Karlsson fortsätter i styrelsen ytterligare ett
läsår.

Sandra Cronhamn meddelar att hon till hösten kommer
att efterträdas av Jorunn Joiner som representant för
HTDR.

Dekanus tackar ftir mycket värdefulla bidrag till
styrelsens arbete under året och önskar alla lycka till
med sina fortsatta uppdrag.

Anna Nilsson Hammar
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Närvarande

Ledamöter

Martin Andrén
Stephan Borgehammar
Marie Cronqvist
Annika Dolk
Arthur Holmer
Sara Håkansson
Jorunn Joiner
Linnea Karlsson
Carl-Johan Mellin
Johannes Persson
BlaZenka Scheuer

Rikard Stymne
Olof Sundin
B arbara Törnquist-Plewa

Ovriga:

Cecilia Bergsten
Gunnel Holm
Viktoria Hörnlund
Jonas Sundin
Charlotte Tornbjer

Frånvarande ledamöter

Anna Nilsson Hammar

tom$61

från $ 59 till del av $ 68

sekreterare
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57.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen

58.

PROTOKOLL 2 (6)

2021-11-10

Beslut

Olof Sundin utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av två punkter:
- Forskarskolan ROCIT - önskemål om dispens från
LU:s krav på kurs i forskningsetik.
- Remiss: Lika villkorsplan for Lunds universitet
2022-2027.

Information om planerade ombyggnationer i SOL-
biblioteket och i SOL:s foajé med syfte att skapa en

bättre studiemiljö for studenterna och att fijrbättra
personalens arbetsmiljö. Bättre tillgänglighet, nya
möbler och fler eluttag àr nâgra av de mest prioriterade
frågorna.

Fakultetsstyrelsen beslutar att gå vidare med de

planerade åtgärderna och ombyggnationerna.

Beslut om finansiering av nästa års åtgärder återfinns
i HT-fakulteternas budget for 2022. Gällande åtgärder
som planeras under 2023 behöver ett uppdaterat
äskande lämnas till nästa års budgetberedning.

Ekonomichefen redogör for forslaget till
verksamhetsplan och budget som har MBl-forhandlats
den 9 november 202I.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget
- att fastställa modell for myndighetskapitalets storlek
på institutio nsniv â 2022,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 138 164tl<r
enligt bilaga 2,
- att fijrdelning av universitets- och fakultets-
gemensanìma kostnader görs i forhållande till andelen

lön- och driftskostnader från och med juli2020 till och
med juni 2021 enligt bilaga 3,

- att fastställa institutionernas totala
utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt
3 569 hst och2 570 hpr och att fordela uppdragen
enligt bilaga 4,
- att fastställa prislapparna per helårsstudent och
helårsprestation enligt bilaga 4,

- att anvisa medel till institutionerna ftir
grundutbildning enligt bilaga 5,

- att avsätta medel for fakultetsgemensamma
åtaganden for grundutbildningen enligt bilaga 5,

59.

Ombyggnadsproj ekt och forbättringsåtgärder
i SOl-biblioteket.

Föredragande: Vihoria Hörnlund,
Charloue Tornbjer

Budgetäskande och projektpresentation,
bilagor $ 58 A-8.

Dnr STYR 20211559

Verksamhetsplan och budget for
Humanistiska och teologiska fakulteterna
ãr 2022.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag, bilaga $ 59 A.
Fastställd budget, bilaga 59 B.

Dnr STYR 20211559
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

59.

60.

61.

62.

Verksamhetsplan och budget for
Humanistiska och teologiska fakulteterna
ër 2022,forts.

Bordlagt ärende: Anhållan om namnbyte från
Avdelningen für mänskliga rättigheter till
Centrum for mänskliga rättigheter.

PM, bilagor $ 60.

Dnr STYR 202llI98I

Forskarskolan ROCIT - önskemål om dispens
från LU:s krav på kurs i forskningsetik.

PM med forslag, rektorsbeslut om obligatorisk
kurs i forskningsetik, bevilj ad proj ektansökan,
bilagor S 6l A-C.

Remiss: Lika villkorsplan for Lunds universitet
2022-2027.

Remisskrivelse och forslag, bilagor $ 62 A-8.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 62 C.

Dnr STYR 202112323

PROTOKOLL 3 (6)

2021-11-10

- att anvisa medel till institutionerna for forskning
och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att avsätta medel for fakultetsgemensamma
åtaganden flor forskning och forskarutbildning enligt
bilaga9,
- att fastställa plan for användning av
myndighetskapital enligt bilaga 1 1.

Beslutet gäller med enstaka redaktionella ändringar

Ordforanden informerar om ärendet. Historiska
institutionen har meddelat att RWI inte har några
invändningar mot att avdelningen byter namn till
centrum. Den efterlysta principdiskussionen har
dock inte forts.

Diskussion om olika aspekter av centrumbildningar som

bör beaktas vid framtagandet av riktlinjer.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med ftirslaget att
återigen bordlägga ärendet och utse en arbetsgrupp
bestående av ordforanden, prefekterna Maria Persson

och Martin Hansson samt en student, som på basis av

diskussionen i styrelsen om möjligt utarbetar forslag
till riktlinjer for centrumbildningar vid HT-
fakulteterna.

Stephan Borgehammar, prodekan for
forskarutbildning, redogör for ärendet och forklarar
önskemålet om dispens.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att inte gå vidare med
frågan om dispens och uppdrar åt Stephan Borgehammar
att diskutera altemativa lösningar med forskarskolan.

Styrelsen beslutar att ge vicedekan Olof Sundin,
arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj oska samt en

student i uppdrag att gemensamt utforma ett eventuellt
yttrande över remissen. Johannes Persson ges i
uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande.

05 dfl



63. Remiss: Stärkt fokus på framtidens
forskningsinfrastruktur (SOU 202 1 : 65).

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 63 A-8.
Yttrande från SOL, bilaga $ 63 C.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 63 D

Dnr V 202112806

64. Sammanträdestider vâren2022.

65. Föregående protokoll.

66. Meddelanden.

Meddelandeforteckning med bilagor,
bilaga $ 66 A.
UKA:s beslut om ämneslärarexamen
i matematik vid LU, bilaga S 66 B.

67. Information från dekanus.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL 4 (6)

2021-11-10

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge yttrandet från SOL

som HT-fakulteternas yttrande.

Under vårterminen 2022 sammanträder

fakultetsstyrelsen 26 januari, 30 mars och 1 juni.

I anslutning till $ 51 i floregående protokoll meddelas

att hållbarhetsplanen kommer att diskuteras vid ett

möte den 14 december där ledningsgrupperna for
samtliga institutioner deltar.

Meddelandelorteckningen läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.

Arbetet med HT:s lektorsprogram har inletts och frågan
diskuterades på ledningsrådets internat i september.
Nästa steg blir ett uppdrag till institutionerna att
genomfora en kartläggning av behovet i olika ämnen.

Såväl RI som VR har faTtatbeslut om projektmedel
med ett fint utfall for HT-fakulteternas forskare. VR
ger bidrag till sju forskare och RJ till fem forskare
inom HT.

Ett stort antal rekryteringar har genomflorts eller pågår

ftir närvarande. Karin Salomonsson kommer att

efterträda Gunnel Holm som kanslichef under våren.

I islamologi har en professor och en gästprofessor

anställts. Dessutom har universitetslektorer inom flera
ämnen anställts eller är på väg att anställas.

Õs 0r



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

68. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 68.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

PROTOKOLL 5 (6)

2021-11-10

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan
for forskning:
- På nämndens internat 25-26 oktober diskuterades
bland annat uppfoljningen av RQ20, LU:s
profilområden och j ämställdhetsfrågor,
- Flera stödinsatser till sökande av externa
forskningsanslag genomfors under hösten, däribland
informationsmöten om ansökningar till olika
bidragsgivare samt en workshop om
ansökningsskrivande.
- Två inspirationsseminarier har genomfürts, om
samverkan respektive hållbarhet, med såväl externa
som interna deltagare.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan for
forskarutbildning:
- Utlysning av 2022 års doktorandanställningar
kommer att göras redan den 15 januari. Syftet är att
anställningarna ska kunna tidigareläggas, vilket
framfor allt kommer att underlätta lor doktorander
från andra länder.
- Nämnden har diskuterat möjligheterna att göra
rekryteringen av doktorander enklare att hantera och
mer forutsägbar for institutionerna. En forutsättning är
tydligare ekonomiska ramar och en långsiktighet i
antalet utlysningar. Med bättre framforhållning skulle
utlysning kunna ske redan under hösten.

Information från Sara Håkansson, prodekan for
grundutbildning:
- Mycket tid och kraft under hösten har ägnats åt
hantering av äskanden av medel gällande särskilda
satsningar från regeringen.
- Kvalitetsdialoger med LU-ledningen gällande
kvalitetssäkringssystem och kursutvärderingar har
forberetts och kommer att genomforas under dagen.
- Den 3 december anordnas ett festligt event kring HT-
fakulteternas alumnrapport, med deltagande av bland
andra alumnerna Kalle Lind och Maria Maunsbach.

Justeras:

Olof Sundin
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72.

Ärende

Utseende av j usteringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Remiss : Riksarkivets fijrslag ti I I ftirfattnin gar

(RA-KS 20211t8).

Missiv från Riksarkivet samt LU:s
remisskrivelse, bilagor S 71 A-8.

Dnr V 202112826

Remiss: Förslag till ändringar i
Riksantikvarieämbetets fü reskrifter om
Länsstyrelsens åtgärder für att utmärka viss

kulturegendom enligt 1954 års Haagkonvention
om skydd ft;r kulturftiremål i händelse av

väpnad konflikt (KRFS 1997:l).

Remisskrivelse, füreskriftsfürslag samt
konsekvensutredning, bilagor $ 72 A-C

Dnr V 202112937

73. Föregåendeprotokoll.

PROTOKOLL 2 (5)

2021-12-15

Beslut

Carl-Johan Mellin utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd

kallelse och med tillägg av punkten Anhållan om

undantag avseende omfattningen av kurspoäng i HT-
fakulteternas foreskrift er ftir forskarutbildning gällande

forskarskolan ROCIT.

Fakultetsstyrelsen ger Olof Sundin i uppdrag att

undersöka om det finns lorutsättningar ftir att avge ett

remissvar. Johannes Persson ges i uppdrag att avge ett

eventuellt yttrande.

Fakultetsstyrelsen beslutar att HT-fakulteterna avstår

från att lämna yttrande över remissen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.

üf
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Fakultetsstyrelsen

74. Hantering av indraget examenstillstånd ftir
matematik inom ämneslärarutbildningen.

Föredragande: Lisa Hetheringt on, Sinikka
Neuhaus

Förslag till hantering samt ftirslag till
utbildningsplan, bilaga $ 74 A.
UKÄ:s besluto bilaga $ 74 B.

Dnr U 20211906
Dnr U 20211962

75. Flytt av journalistutbildningen till Media
Evolution City i Malmövt2022.

Skrivelse från KOM samt avtal och lokalskiss,
bilagor $ 75 A-C.

Dnr STYR 202112836

PROTOKOLL 3 (5)

2021-12-15

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om
bakgrunden till ärendet och konsekvenserna av UKÄ:s
beslut. Utbildningschef Sinikka Neuhaus svarar på

frågor och ftirklarar bakgrunden till UKÄ:s beslut.

Ingående diskussion om hur den uppkomna situationen
hanteras på olika nivåer och om olika aspekter av
beslutsfiirslagen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att
- studenter som antagits till utbildningen fram till202l
fortsätter utbildningen och har raÍl att ta examen fram
ú|2028
- inriktningen matematik inom LAÄGN läggs ner och
ingen antagning sker från och med hösten 2022
- inriktningen fysik inom LAAGN inte utlyses från och
med hösten 2022
- ge i uppdrag till styrgruppen ftir ämneslärar-
utbildningen att undersöka förutsättningarna ft)r
att på nytt ansöka om examenstillstånd ffir
ämneslärarexamen i malematik
- fastställa utbildningsplanen ftir Ämneslärarutbildning
med inriktning mot gymnasieskolan GAÄGÐ i
enlighet med fürslaget samt att ovanstående beslut att
studenter som antagits fram till 2021har rätt a|tila
examen fram till 2028 ftirs in utbildningsplanen.

Prefekt Ulrika Holgersson informerar om
lokalsituationen Ítir joumalistutbildningen och behovet
av att hitta en perrnanent lösning som uppfyller
utbildningens behov.

Ingående diskussion om såväl de stora fürdelarna
med den planerade lokallösningen som de

osäkerhetsfaktorer gäll ande ekonomi och hyresavtal
som finns med i bilden.

Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka fürslaget att
flytta journalistutbildningen till Media Evolution City i
Malmö från och med vårterminen2022. Det inledande
tillÍìilliga hyresavtalet löper på sex månader och
finansieras av institutionen. Flytten och avtalet har
stämts av med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Punkten ftirklaras omedelbart justerad

uf



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

76.

PROTOKOLL 4 (5)

2021-12-15

Roger Johansson, ftjreståndare ftir forskarskolan ROCIT
(Forskning om samverkan i lärarutbildning), informerar
om anhållan och bakgrunden till ärendet.

Stephan Borgehammar, prodekan ftjr forskarutbildning,
ftirklarar effektema av de ftirnyade ftjreskriftema ftir
forskarutbildningen och redogör dessutom ftir
forskarutbildningsnämndens ställningstagande angående

en ny allmän studieplan ftir forskarskolan.

Anhållan om undantag avseende omfattningen
av kurspoäng i HT-fakulteternas ftjreskrifter för
forskarutbildning gäl lande forskarskolan
ROCIT.

Anhållan, bilaga $ 76.

Dnr U 20211961

77. Meddelanden

Meddelandeftirteckning med bilagor,
bilaga $ 77 A.

- HT-fakulteternas svar på remissen Lika
villkorsplan ftir LU 2022-2027, bilaga $ 77 B.
- Inrättande av universitetsgemensam
nätverksgrupp ftir vidareutveckling av
forskarhandledarutbildning, bilaga $ 77 C.
- Utseende av ledamot ftir Humanistiska
och teologiska fakulteterna i
campusutvecklingsrådet, bilaga $ 77 D.

78. Information från dekanus

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att medge dispens ftir
forskarskolan ROCIT att ange ett kursutbud omfattande

75 hp som är specifika für forskarskolan inom ramen fnir

den allmänna studieplanen ftjr utbildningsvetenskap.
Fakultetsstyrel sen uppdrar åt forskarutbi I dni n gsnåimnden

att implementera beslutet.

I anslutning till punkt 17 i meddelandefÌirteckningen
noteras att Johannes Persson har utsetts till ledamot i
styrelsen for SCAS (Swedish Collegium for Advanced
Study).

Meddelandelorteckningen läggs till handlingarna.

Inom ramen fiir arbetet med att ta fram profilområden
inom LU har frågan väckts att eventuellt ftireslå
mänskliga rättigheter som ett profilområde.
Diskussioner har lorts med rektor och övriga fakulteter
om möjlighetema alt inrätta ett universitetsgemensamt

centrum. Historiska institutionen och avdelningen ftir
mänskliga rättigheter har informerats om att frågan om

namnbyte vilar under tiden som diskussionen om
profilområden pågår.

Till ny professor i religionshistoria med placering vid
CTR har utsetts Esther-Maria Guggenmos.

HT:s ledningsråd har haft besök av Louise Bringselius
från EHL som informerade om det tvärvetenskapliga
Institute for Public Affairs vid LU. Så här långt är det

EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten som driver
institutet men HT har fatt en inbjudan att engagera sig.

Frågan återkommer under vårterminen.

UT
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79. Informati on från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 79.

80. Övrigt.

Vid protokollet

PROTOKOLL 5 (5)

2021-12-15

Stephan Borgehammar, prodekan fcir

forskarutbildning, informerar om att
forskarutbi I dnin gsnämnden har fattat beslut om

ñrdelning av nästa års doktorandanställningar.

BlaZenka Scheuer informerar i detta sammanhang om

forskarskolan Samhälle, teologi och kyrk4 som

tillkommit genom bidrag från Svenska kyrkans, Lunds
missionssällskap och Birgit och Sven Håkan Ohlssons

stiftelse. Forskarskolan startar hösten 2022 ochär eIt
samarbete med Uppsala universitet.

Johannes Persson informerar om en utlysning inom
ramen ftjr SlUGU-samarbctct gällande bidrag till
utveckling av forskarutbildningskurser som involverar
minst två av nätverkets lärosäten. Förslag på kurser
välkomnas.

Marie Cronqvist informerar om planerna på ett

lundabesök ftir Kungliga Vetenskapsakademiens klass

för humaniora, augusti eller oktober kan bli aktuellt.

Johannes Persson tackar avgående ledamoten Marie
Cronqvist für engagerade och mycket värdefulla
insatser i styrelsen.

Fakultetsstyrelsen tillönskas en god jul.

Holm

Carl-Johan Mellin

Cecilia Bergsten

Justeras:

J


	Protokoll_FS_210127__justerat
	Protokoll_FS_210324__justerat (1)
	Protokoll_FS_210602__justerat
	Protokoll_FS_211110__justerat
	Protokoll_FS_211215__justerat

