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Närvarande ledamöter Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Kristina Cekanovic
Fredrika Larsson
Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

Frånvarandeledamöter JakobGreen-Werkmäster doktorand

ordlorande

t.o.m. $ 152

Särskilt kallade

Ovrig närvarande Kristina Arnrup Thorsbro fakultetssekreterare sekreterare

Hege Markussen
Johannes Persson
Marina Svensson

$ 1s4

$ 156

$ 1s6

g Ãrende Beslut

145 Utseende av justeringsperson.

146 Fastställande av dagordning.

147 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $ 1 47a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $147b.

148 Anhållan om att anta Robert Thavenius till
utbildning på forskarnivå i konsthistoria
och visuella studier med annan
finansiering.

Dnr STUD 201915503

Anhållan, bilaga $148

I49 Anhållan från filosofiska institutionen om
att anta en doktorand i kognitions-
vetenskap inom forskarskolan med fokus
på samhdllsutmaningar och Agenda 2030,

Dnr PA 201913030

Lena Ambjörn utses

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ordforanden redogör flor arbetsutskottets
behandling av ärendet om samarbetsavtal for
forskarskolan i historiska studier.

Därefter läggs meddelandeftjrteckning och
forteckning över delegationsbeslut till
handlingarna.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

aTT anLa Robert Thavenius till utbildning på
forskamivå med licentiatexamen som mål i
konsthistoria och visuella studier med annan
finansiering i enlighet med institutionens
anhållan.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Alexander Tagesson till utbildning på
forskarnivå i kognitionsvetenskap, finansierad
av Filosofiska institutionens myndighets-
kapital.Handlingar, se Varbi!
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$ Arende Beslut

150 Utlysning av doktorandanställningar infor
vårterminen 2020.

Anhållan från Filosofiska institutionen,
bilaga $150a
Anhållan från Språk- och litteratur-
centrum, bilaga $150b

151 Allmän studieplan flor utbildning på
forskarnivå i nordiska språk.

Dnr U 2019/424

Fastställd studieplan, bilaga $ 151

152 Äskanden inftir budget 2020

Nämnden beslutar

att foreslå dekanus att besluta

att den 15 september låta utlysa två
doktorandanställningar i praktisk filosofi inom
proj ektet Lund Gothenburg Respons ib ility
Project, finansierade av projektets medel;

att återremittera anhållan om att utlysa doktorand-
anställning i neurolingvistik ftir komplettering med
information om institutionens beredning och
dokf orandanställningens finansiering.

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan for utbildning på
forskarnivå till doktorsexamen i nordiska språk med
korrigering av antalet poäng for den ämnesspecifika
kursen;

att fastställa allmän studieplan for utbildning på
forskarnivå till licentiatexamen i nordiska språk
med korrigering av antalefpoäng for den
ämnesspecifika kursen.

Ordforanden redogör lor fakulteternas budget-
process och nämndens roll i processen. Nämnden
konstaterar att högst prioriterat är att öka antalet
doktorandanställningar.

Nämnden beslutar

att äska 25 doktorandanställningar;

att äska 290.000:- for ämnesspecifika samarbeten
inom Europa ftir ämnen utanfor forskarskolorna;

att äska 50.000:- for doktoranders arrangemang;

att äska 100.000:- lor fakultetsövergripande kurser
på forskarnivå;

att forklara punkten omedelbart justerad.
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$ Arende Beslut

153 Sammanträdestider under år 2020

154 Planering av fakulteternas
kvalitetssäkringsarbete

1 55 Kursansvar flor kurs inom forskarskolan
med fokus på samhällsutmaningar och
Agenda 2030.

156 Inrättande av forskarutbildningsämne i
Öst- och Sydöstasienstudier.

Dnr U 20191269

Jfr $ 143

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att sammanträda klockan 13. I 5-1 6.00 loljande
datum:
den 10 februari
den 16 mars
den27 april
den 25 maj
den 8 juni
den 14 september
den 19 oktober
den 7 december.

Utbildningsledaren redogör for florutsättningarna
for fakulteternas kvalitetsarbete, däribland UKÄ : s

planer for lärosätesgranskningen.

Temat for fakulteternas kvalitetsarbete 2020 är
internationalisering. Det innebär att arbetet behöver
anpassas till den internationaliserinsplan som
universitetet forväntas fastställa inom kort.

Nämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren

att äska medel for kartläggning av
doktoranders mobilitet;

att äska medel for arbete med avtal for gemen-
saÍrma forskarutbildningar.

Nämnden beslutar

att utse Eric Brandstedt att tillsammans med Lena
Halldenius vara kursansvarig for HT-fakulteternas
kurs inom forskarskolan med fokus på samhälls-
utmaningar och Agenda 2030.

Dekanus redogör for bakgrunden till ärendet,
däribland florutsättningar och konsekvenser ftir
inforlivandet av Centrum for Öst- och Sydöst-
asienstudier i HT-fakulteterna.

Nämnden beslutar foreslå arbetsutskottet

att inrätta utbildning på forskarnivå i ämnet
Öst- och Sydöstasienstudier.
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