
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-12-06 klockan 9.15 – 12.55 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande t o m §82 

 Tania Norell doktorand t o m §82 

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor fr o m del av §81 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §82 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
71 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 
   
72 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
73 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §73. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 

   
74 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/3066 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gabriel Vogel till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Alexander Tagesson, Ludvig 
Londos och Lotta Stille. 

   
75 Doktorandanställning i nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/3067 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Johanna Karlsson till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk med 
licentiatexamen som mål samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst två år; 

 
att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Yvonne Jacobsson. 
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§ Ärende Beslut 

 
76 Allmänna studieplaner för utbildning på 

forskarnivå. 
 
a) antikens kultur och samhällsliv 
 
Dnr U 2018/751 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76a. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

 
b) fonetik 
 
Dnr U 2018/752 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76b. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
c) grekiska 
 
Dnr U 2018/753 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76c. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
d) historisk arkeologi 
 
Dnr U 2018/754 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76d. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
e) idé- och lärdomshistoria 
 
Dnr U 2018/755 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76e. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
f) kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap 
 
Dnr U 2018/756 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76f. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv enligt 
bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i fonetik enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i grekiska enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap enligt 
bilaga; 
 
 
 
 

forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
76 
forts 

g) konsthistoria och visuella studier 
 
Dnr U 2018/757 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76g. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
h) kyrkohistoria 
 
Dnr U 2018/758 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76h. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
i) latin 
 
Dnr U 2018/759 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76i. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
j) mediehistoria 
 
Dnr U 2018/760 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76j. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
k) neurolingvistik 
 
Dnr U 2018/761 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76k. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
l) retorik 
 
Dnr U 2018/762 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76l. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i latin enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i mediehistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i neurolingvistik enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i retorik enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
77 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska. 
 
Dnr U 2018/260 
 
Fastställd studieplan, bilaga §77. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i franska enligt bilaga. 

   
78 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i judaistik. 
 
Dnr U 2018/609 
 
Fastställd studieplan, bilaga §78. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §67. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i judaistik enligt bilaga. 

   
79 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Nya testamentets exegetik. 
 
Dnr U 2018/545 
 
Fastställd studieplan, bilaga §79. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik enligt 
bilaga. 

   
80 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i litteraturvetenskap. 
 
Dnr U 2018/728 
 
Fastställd studieplan, bilaga §80. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
81 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2019. 
  
Dnr STYR 2018/1357 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att vid fördelningen av fakultetsfinansierade 
anställningar inte ta i beaktande eventuella 
anställningar som finansieras med sökta externa 
medel. 
 
Nämnden beslutar vidare 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2019 låta utlysa följande 22 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar: 
 
tre gemensamma för Gamla testamentets 
exegetik, global kristendom och interreligiösa 
relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik och systematisk 
teologi, 
 
en i teoretisk filosofi, 
 
en i kognitionsvetenskap, 
 
en i historia, 
 
en i antikens kultur och samhällsliv, 
 
en i historisk arkeologi, 
 
en i etnologi, 
 
en i konsthistoria och visuella studier, 
 
en i retorik, 
 
en i mediehistoria, 
 
fyra gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning 
och nordiska språk, 
 
en i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning, 
 
en i filmvetenskap, 
 
en i litteraturvetenskap, 
 
två gemensamma för franska och italienska, 
 
en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria, 
 

forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
81 
forts 

 samt följande anställningar, finansierade på 
annat sätt: 
 
två i praktisk filosofi, finansierade inom 
projektet ”Lund-Gothenburg Responsibility 
Project”, 
 
två i historia, finansierade inom forskarskolan 
i historiska studier, 
 
en i etnologi, finansierad inom forskarskolan i 
historiska studier, 
 
en i historisk arkeologi, finansierad inom 
forskarskolan i historiska studier, 
 
en i idé- och lärdomshistoria, finansierad inom 
forskarskolan i historiska studier, 
 
samt 
 
två gemensamma för samtliga ämnen, 
finansierade inom forskarskolan med fokus på 
samhällsutmaningar och Agenda 2030. 

 
Nämnden avser att under våren 2019 återkomma 
till en diskussion av principerna för relationen 
mellan anställningar som finansieras inom 
forskarskolan i historiska studier och normalt 
fakultetsfinansierade anställningar. 
 
Nämnden konstaterar att delar av beredningen av 
ärendet vid Språk- och litteraturcentrum förefaller 
ha genomförts av en arbetsgrupp utan doktorand- 
eller studentrepresentation. Nämnden erinrar 
institutionen på nytt om universitetets policy och 
föreskrifter för studentinflytande (LS 2011/762), 
baserade på högskolelagen och 
högskoleförordningen. Nämndens presidium 
kommer att kontakta institutionen för ytterligare 
klargörande av gällande regelverk. 

   
82 Uppföljning av kvalitetsdialoger 2018, 

inklusive uppföljningsdag den 11 januari 
2019. 
 
Dnr STYR 2018/1257 
 
Jfr §§61 och 69. 

Utbildningsledaren redogör för uppföljningen av 
kvalitetsdialogerna och planerna för 
uppföljningsdagen den 11 januari. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar  
 
att uppdra åt utbildningsledaren och sekreteraren 
att vidare förbereda uppföljningen och 
uppföljningsdagen.  
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§ Ärende Beslut 

 
83 Uppdrag inför revidering av HT-

fakulteternas ”professorsprogram”. 
 
Dnr STYR 2018/1641 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
nästa sammanträde utarbeta förslag till yttrande 
baserat på diskussionen. 

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr 


