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Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordning.

Meddelanden.

Kristina Cekanovic utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandeförteckning och förteckning över
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till
handlingarna.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att läta utlysa en doktorandanställning i neurolingvistik
inom projektet The cortical hierarchy ofnative
phonolo gic al profic iency, fi nansierad av projektets
medel.

Inom ramen för den särskilda satsningen Humaniora
2020, i samband med Vetenskapssocietetens
hundraarsj ubileum, ska HT- fakulteterna utlysa tre
doktorandtjänster.

Nämnden beslutar

att doktorandtjänstema ska ingå i ordinarie utlysning.

att ge prodekanen i uppdrag att formulera ett ftirslag
som ska presenteras för nämnden kring hur
utlysningarna ska relatera till satsningen Humaniora
2020 och Vetenskapssocieteten.

Nämnden granskar studieplanen och beslutar att ftireslå
följande ändringar

att på sida 2, i slutet av meningen som lyder "visa
fiirståelse av komplexa samhälleliga problem av särskild
relevans i Öst- och Sydöstasien samt fördjupad

Meddelandeförteckning, bilaga $ 1 59a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $159b.

160 Utlysning av en doktorandanställning i
neurolingvistik.

Institutionens anhållan, bilaga $ 160

161 Tre doktorandanställningarinom
Humaniora 2020.

162 Allmän studieplan i Öst- och
Sydöstasienstudier.

Studieplan, bilaga $ 162.
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163 Remiss till institutionerna rörande
utlysningar av doktorandanställningar
inftir VT 2020.

Förslag till remiss, bilaga $ 163

164 Oversyn av HT-fakulteternas
anvisningar och riktlinjer för
disputation.

Anvisningar för disputation, bilaga

$164.

ftirståelse rörande ett specifikt land" lägga till "eller en

specifik region".

att på sida 4 ändra från "demonstrerad kunskap i
engelska och i ett språk i regionen av relevans för
avhandlingsarbetet" till "mycket goda kunskaper i
engelska och i ett språk i regionen av relevans för
avhandlingsarbetet".

Nämnden vill även ställa fragan till institutionen om de

vill beskriva forskningsämnet som både "mång- och
tvärvetenskapligt".

Nämnden beslutar

att uppdra åt sek¡eteraren att inhämta institutionernas
önskemål genom remissen.

Diskussion.

Nåimnden beslutar

att ändra kavet på minsta upplaga av doktorsavhandling
vid HT-fakultetema från 200 till 100 exemplar, fördelat
på l0 exemplar till institutionen, 60 exemplar till Kansli
HT och 30 exemplar att disponeras av doktoranden.
Minst l0 exemplar av dessa ska finnas allmänt
tillgängliga vid disputationen.

att ge prodekanen och sekreteraren i uppdrag att
formulera ett förslag på tillägg i anvisningama angående
mottagning av opponent och betygsnämnd.
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