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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Anhållan avseende justeringar av SOL:s
organisation infür kommande mandatperiod.

Föredragand e: Mar ia P er s s on

Anhållan med bilagor, bilaga $ 133.

Dnr STYR 202212346

Anhållan om att söka donationsmedel for ny
professur i j ournalistik.

Föredragande: Ulrika Holgersson, Beatrice
Petersson

Anhållan med bilagor, bilaga S 134 A.
Protokollsutdrag AU 220928, bilaga S 134.

Dnr STYR 202211941

HT-fakulteternas plan for kvalitetsarbete på

grundnivå och avancerad niv ä 2023.

Föredragand e: C arita Lundmark

PM och forslag, bilagor $ 135 A-8.

Dnr STYR 202212162

Extema kritiska vänner till kvalitetsdialogerna
2023.

Föredragande: C arita Lundmark

Förslag, bilaga $ 136.

Dnr STYR 202212163
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Beslut

Stephan Borgehammar utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse.

Maria Persson beskriver kort SOL:s nuvarande
organisation och redogör fiir behovet avjusteringar
i enlighet med anhållan från SOL:s styrelse. Beslutet

i institutionsstyrelsen (13 oktober) har floregåtts av
en omfattande forankringsprocess, risk- och
konsekvensbedömningar har genomforts och forslaget

har MBl-forhandlats ( 1 3 september).

Fakultetsstyrelsen beslutar om en justering av SOL:s
organisation infor kommande mandatperiod i enlighet
med forslaget.

Prefekt Ulrika Holgersson informerar om anhållan från
Institutionen fiör kommunikation och medier och redogör
for de utvecklingsmöjligheter som en professur i
journalistik skulle innebära lor institutionen. Ekonom
Beatrice Persson beskriver två tänkbara modeller for
finansiering av professuren.

Fakultetsstyrelsen beslutar att bifalla anhållan om att
söka donationsmedel ftir en ny professur i journalistik.

Utbildningsledaren redogör for planen for
kvalitetsarb ete| 2023 som omfattar kvalitetsdialoger
samt programkonferenser med fyra av HT-
fakulteternas masterprogram.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa den füreslagna
planen for kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad
nivä2023.

Information om fürslaget till externa kritiska vänner
som enligt HT-fakulteternas plan fiir kvalitetsarbete på

grundnivå och avancerad nivå kommer att delta i
kvalitetsdialogerna från och med 2023.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse externa kritiska
vänner till kvalitetsdialogerna 2023 for grundnivå och
avancerad nivå i enlighet med florslaget.

,Jr
Å4,A



137

138.

139.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsen

PROTOKOLL 3 (5)

2022-11-09

Information om behovet av att revidera HT-fakulteternas
bestämmelser for utbildning på forskarnivå och om de

foreslagna forändringarna.

Diskussion om enstaka punkter, främst gällande avsnittet
om finansieringen av utbildningen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till AU att
fastställa Bestämmelser flor utbildning på forskarnivå
efter ytterligare bearbetning i enlighet med diskussionen
under sammanträdet.

Kort information om tertialrapporten per augæti2022
som av tidsskäl fastställdes av fakultetsstyrelsens

arbetsutskott 2022-09 -28 ($ 23 7).

Ekonomichefen redogör flor forslaget till
verksamhetsplan och budget 2023, vilket har
MBl-forhandlats den 8 november 2022.

Fakultetsstyrelsen beslutar
- att fastställa modell flor myndighetskapitalets storlek
på institutionsnivå 2023,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget pâ I49 860 tkr
enligtbilaga2,
- att ftirdelning av universitets- och fakultets-
gemensamma kostnader görs i forhållande till andelen

lön- och driftskostnader från och med juli 2021 till och

med juni 2022 enligt bilaga 3,

- att fastställa institutionernas totala
utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt
3 608 hst och2 624 hpr och att fordela uppdragen

enligt bilaga 4,

- att fastställa prislapparna per helårsstudent och

helårsprestation enligt bilaga 4,

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

-att avsätta medel for fakultetsgemensamma åtaganden

for grundutbildningen enligt bilaga 5,

- att anvisa medel till institutionerna for forskning och

forskarutbildning enligt bilaga 9,

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

Revidering av bestämmelser lor utbildning
på forskarnivå.

Föredragand e: Kristina Arnrup-Thorsbro

PM och florslag, bilagor S 137 A-8.

Dnr STYR 202212161

Information; Tertialrapp ort auglusti 2022
HT-fakulteterna.

Föredragande: Jonas Sundin

Tertialrapport, bilaga $ 138.

Verksamhetsplan och budget for HT-
faktfltetema2023.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag till verksamhetsplan och budget,
bilaga $ 139.

Dnr STYR 20221374
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140. Klargörande av det teologiska
fakultetskollegiets sammansättning
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Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget att

det teologiska fakultetskollegiet består av de lärare vid
Centrum for teologi och religionsvetenskap som har en

befattning som fordrar doktorsexamen eller
motsvarande och som är anställda tills vidare.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med

valberedningens forslag att som nya suppleanter i
lärarforslagsnämnden utse Jessica Enevold,

Institutionen for kulturvetenskaper, och Patrik
Fridlund, CTR.

I anslutning till $ 120 i ftiregående protokoll meddelas

att beslut om finansiering av nationella profilområden
troligen kommer att dröja tiLl2025, i anslutning till
$ 121 att kandidatprogrammet i litteraturvetenskap

har godkänts av centrala utbildningsnämnden och i
anslutning till $ 126 att riskarbetet har gått vidare med

bland annat en workshop angående risker kopplade till
informationssäkerhet, vilket ska leda fram till ett LU-
gemensamt ledningssystem for informations säkerhet.

Protokollet läggs till handlingarna.

Meddelandelorteckningen läggs till handlingarna.

Information om att nästa upplaga av HT-dagarna
planeras till 14-15 apr1l2023. Förslag till såväl

Rausingforeläsare som tema for dagama välkomnas

Besluten om beviljade forskningsbidrag från
Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond har

gett stor utdelning till HT-fakulteternas forskare,

däribland ett rekordstort anslag till professor Jayne

Svenungssons tvärvetenskapliga forskningsprogram
"Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av

apokalyptiska foreställningar i dåtid och nutid".
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144.

Föredragand e: S tephan B or ge hammar

Förslag, bilaga $ 140

Dnr STYR 20221796

Nya supplcanter i lärarforslagsnämnden.

Föredragand e: Karin Salomons son

PM, bilaga $ 141

Dnr STYR 202212260

Föregående protokoll.

Meddelanden.

Meddelandeforteckning med bilagor,
bilaga $ 143.

Information från dekanus.
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145. Informationfrånverksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 145.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

PROTOKOLL

2022-11-09

Sara Håkansson, prodekan for grundutbildning,
informerar om att LU:s högskolepedagogiska
konferens hålls den l7 november på LIIX, temat är

Lifelong Learning and Higher Education: New (and

Old) Perspectives.

Stephan Borgehammar, prodekan for forskar-
utbildning, meddelar att arbetet med att fÌirdigställa
centr ala bestämmelser for forskarutbildningen pågår.

En av de saker som diskuteras är fakultetsstyrelsens
fortsatta möjligheter att delegera beslut som rör
forskarutbildningen till andra nivåer i organisationen.

Barbara Törnquist-Plewa, prodekan for forskning,
informerar om att nämnden har avslutat sina

institutionsbesök med uppfoljning av
forskningsutvärderingen RQ20 samt att HT har

nominerat 3 WAF-ansökningar varav två har gätt
vidare från LU.

Karin Salomonsson

Stephan B
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