
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-08-21 klockan 9.15 – 9.50 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor per telefon 

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Oskar Hansson studerande  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Frånvarande ledamot Mattias Gunnemyr  doktorand konferensresa 

    

Övrig närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
49 Utseende av justeringsperson. Tania Norell utses. 
   
50 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
51 Fyra doktorandanställningar i engelska 

med litteraturvetenskaplig inriktning, 
filmvetenskap, litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning och Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria. 

 
Dnr PA 2018/340 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §33. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katja Jansson till utbildning på 
forskarnivå i spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Magdalena Malmfors till utbildning 
på forskarnivå i litteraturvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Dooley Murphy till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta John Öwre till utbildning på 
forskarnivå i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Phyllis Boumans, Nina 
Vindum Rasmussen, Malin Niklasson, Eugenia 
Victoria Arria Álvarez, Christina Skagert och 
Mario Debón. 
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§ Ärende Beslut 

 
52 Utlysning av doktorandanställning i 

nordiska språk på halvtid med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr STYR 2018/1206 
 
Handlingar, se akten! 
 
Protokollsanteckning, bilaga §52. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i nordiska språk på 
halvtid med licentiatexamen som mål, 
finansierad av institutionens medel enligt 
insänd finansieringsplan. 

 
Oskar Hansson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   
53 Utlysning av doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 
 
Dnr STYR 2018/1168 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i kognitionsvetenskap 
inom projektet What Can We Know About 
Ourselves?, finansierad av projektets medel, 
med ett års motfinansiering och med eventuell 
förlängning utöver projektets dispositionstid 
finansierad av institutionen. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Tania Norell 


