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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen

Presentation av profilområdet "Mänskliga
rättigheter i en polariserad värld",
av Lena Halldenius, professor i mänskliga
rättigheter.

Rektorsbeslut om utseende av profilområden
vid Lunds universitet, bilaga S f20.

Dnr STYR 202112396

Anhållan om inrättande av kandidatprogram t
litteraturvetenskap.

Föredragand e: L is a He ther ingt on

PM samt underlag fijr anhållan,
bilagor $ 121 A-L.

Dnr U 20211792

PROTOKOLL 2 (5)

2022-09-14

Beslut

Gabriella Nilsson utses

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av punkten Delegation till
arbetsutskottet gällande utseende av styrelse och
floreståndare for Centrum for Öst- och Sydöstasienstudier
(cos).

Lena Halldenius berättar om den process och det

omfattande arbete som ledde fram till att LU i juni
utsåg "Human Rights in a Polarized World " till ett

av universitetets fem profilområden under perioden

2022-2030, och beskriver planerna for hösten då

verksamheten ska börja byggas upp.

Kvalitetssamordnaren redogör for bakgrunden till
ärendet och informerar om det programforslag
som inkommit från Språk- och litteraturcentrum och
som har beretts i grundutbildningsnämnden och i
fakultetsstyrelsens AU. I underlaget ingår även

bedömargruppens utlåtande samt institutionens
yttrande över bedömningen.

Ingående diskussion om bland annat programmets

arbetsmarknadsanknytning samt om möjligheterna
till samarbete mellan olika program.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget
- att tillstyrka programforslaget,
- att anhälla hos Lunds universitets utbildningsnämnd om
inrättande av kandidaþrogram i litteraturvetenskap.

Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Lisa Hetherington,
Sara Håkansson och Olof Sundin att formulera den
bedömning från styrelsen som ska ingå i HT-
fakulteternas anhållan till universitets utbildningsnämnd.
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122. Anhållan om inrättande av specialisering i
svenska som andraspråk inom huvudområdet
Språk och språkvetenskap.

Föredragand e: L is a He the r in gton

PM samt underlag for anhållan,
bilagor $ 122 A-f'.

Dnr U 20221543

123. Centrum for Öresundsstudier: Utseende av
fldreståndare samt forlängning av mandatperiod
lor styrelsen.

Föredragand e: Gabri e Il a Nil s s on

Förslag från Institutionen for kulturvetenskaper,
bilaga $ 123 A.
Föreskrifter for Centrum für Öresundsstudier,
bilaga S 123 B.

Dnr STYR 202211815

124. Delegation av fordelning av medel inom
2023 ârs satsningar på livslångt lärande
och hela landet.

Föredragand e'. Sara Håkans s on

Förslag till delegering, bilaga S 124 A.
Universitetsstyrelsens beslut om fordelning
bilaga S 124 B.

Dnr STYR 20221374

125. Sammanträdestider

PROTOKOLL 3 (5)

2022-09-14

Information om anhållan som inkommit från Språk-
och litteraturcentrum om specialisering i svenska

som andraspråk inom huvudområdet Språk
och språkvetenskap. Beredning har skett i
grundutbildningsnämnd en (2022 -08-3 0, $ I 90).

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med ftirslaget
- attinrätta en specialisering i svenska som andraspråk
(Swedish as a Second Language) inom huvudområdet
Språk och språkvetenskap på avancerad nivå,
- att inrätta inriktningen lor Svenska som andraspråk
inom Masterprogram i språk och språkvetenskap
(HASPV).

Prefekten redogör flor forslaget att forlänga
mandatperioden flor styrelsen for Centrum for
Öresundsstudier (CORS) med ett år for att på detta sätt

separera mandatperioderna flor styrelse och
foreståndare och därmed underlätta kunskaps- och
verksamhetsöverforingen mellan mandatperioderna.
Gabriella Nilsson informerar också om forslaget att

utse Johanna Rivano Eckerdal till foreståndare under
ytterligare en mandatperiod.

Fakultetsstyrelsen beslutar
- att forlänga nuvarande styrelses mandatperiod med
ett år till och med 2023-12-31. Därefter, infor
mandatperio den 2024-2026, genomfors ett nyval
i enlighet med floreskrifterna for CORS.
- att utse Johanna Rivano Eckerdal till foreståndare för
CORS under mandatperio den 2023-2025.

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till
fakultetsstyrelsens AU att besluta om fordelning av
medel i 2023 års satsningar på livslångt lärande och hela
landet efter beredning av dekan, prodekan for
grundutbildningen, ekonomichef, fakulteternas
kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider for
vârterminen2023.

Fakultetsstyrelsen: 25 januari, 29 mars, 3 1 maj
AU: 11 januari, 15 februari, 8 mars, 19 april,
10 maj, 14 juni.
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126. Föregåendeprotokoll

127. Meddelanden.

Meddelandeforteckning med bilagor,
bilaga S 127.

128. Information från dekanus.

129. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga S 129.

PROTOKOLL 4 (5)
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Karin Salomonsson meddelar i anslutning till $ 109 att
arbetet med riskanalysen har gått vidare, bl a har tre
prioriterade risker formulerats, och att en riskdialog
med universitetets ledning har genomflorts.

Protokollet läggs till handlingarna.

Meddelandeflorteckningen läggs till handlingarna med

enstaka noteringar.

Undersökningar pägär gällande två forslag till
donatorer for finansiering av professurer, en med
inriktning mot forskning om florintelsen och en i
journalistik.

Styrelsens AU har fattat beslut om att initiera en

utredning om Lund University Press och florlagets

framtida verksamhet. Utredningen ska genomftiras
av Olof Sundin med stöd av Jakob Andersson,
HT-biblioteken, och Sara Kjellberg, chef for Malmö
universitetsbibliotek.

Ett ovanligt stort medieintresse for humaniora och
humsam har märkts av, bland annat har SVT tagit
kontakt angående en ny dramaserie om en professor
i Lund samtidigt som programmet Kalla fakta gör
undersökningar bland lärare rörande eventuella
ändringar i litteraturlistor eller liknande.

Information från Barbara Törnqui st-Plewa, prodekan
for forskning:
- Den 6 september anordnades en välbesökt mingelfest
med presentation och panelsamtal kring forsknings-
manifestet Humanister tar plats. Extra glädjande var
att stora delar av LU:s ledning fanns på plats samt att
manifestet även kommer att presenteras for centrala
forskningsnämnden.
- Vid forskningsnämndens intemat 7-8 september

behandlades JlM-arbetet och risken for bias vid till
exempel ansökningsstöd och nomineringar, dessutom
di skuterades strategi ska forskningsfrågor som
profi lområden, forskningsplattformar och utveckling
av forskningsansökningsstöd.
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129. Information från verksamhets-
nämnderna, forts.

130.

Vid protokollet

PROTOKOLL

2022-09-14

Information från Sara Håkansson, prodekan for
grundutbildning:
- Ytterligare projektmedel for utveckling av
undervisning och pedagogik har delats ut, denna
gång flordelat pä ätta olika ansökningar. Totalt pågår
nt 22 p edagogi ska proj ekt.
- Förberedelserna infor kvalitetsdialogerna i mars
har inletts, bland annat ska en vägledning for
institutionernas arbete tas fram. Temat for 2023 âtrs

kvalitetsarbete är utbildningens relevans.

Karin Salomonsson
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Information från Stephan Borgehammar, prodekan for
forskarutbildning:
- 45 nya doktorander har i höst påbörjat sin forskar-
utbildning. De allra flesta går introduktionskursen, där
Karin Nykvist och Johan Östlin gär nya lärare.

- Under hösten kommer nämnden att diskutera bland
annat styrdokument for antagning, foreskrifter for
forskarutbildningen samt frågan om fakultets-
finansiering av fiärde året for extemfinansierade
projekt. En annan viktig fråga blir doktorandernas
hälsa och orsaker till sjukfrånvaro.

Delegation till arbetsutskottet gällande utseende Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till AU att
av styrelse och foreståndare for Centrum flor fatta beslut om utseende av styrelse (mandatperioden
Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS). 2022-01-0l -2024-12-31) och foreståndare

Föredragand e: Karin satomonsso" g:i*1täT3:läü1,3;11,33ÎJ-0;;?? t'
Dnr STYR 202211874
Dnr STYR 202211875
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