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$ Arende Beslut

165 Utseende av justeringsperson.

166 Fastställande av dagordning.

167 Meddelanden.

Meddelandefürteckning, bilaga $ I 67a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $167b

168 Anhållan om att anta till utbildning på
forskarnivå i konsthistoria och visuella
studier med ar¡ran finansiering.

Dnr STI-ID 2019/5503

jfr $ 134 2019-06-10

,Âtertagande, bilaga $ 1 68

169 Engelsk benämning på ämnet spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning.

DnrU 20191574

Ansökan från SOL, bilaga $169

Olof Sundin utses.

Arendepunkt 4 Resultat och åtgärderfrån
kvalitetsdialogerna 2019 stryks. En punkt Utlysning
av doktorandans tällningar med annan finansiering
den I februari läggs till. Med dessa ändringar
fastställs dagordningen.

På nämndens ftiregående möte behandlades frågan
om antalet exemplar som ska tryckas av doktors-
avhandlingar. Arendet har ftjrts vidare till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott som har
beslutsrätten i frågan.

En doktorandanställning med annan finansiering i
neurolingvistik har utlysts. Nämnden kommer att
ombedas fatta ett per capsulam-beslut i
antagningsfrågan, för att den som antas ska kunna
påbörja utbildningen eft er årsskiftet.

Institutionen för kulturvetenskaper har gjort en
genomgång av ärendet och konstaterar att
förutsättningar för antagning inte finns.

Nämnden beslutar

att avsluta ärendet.

Nämnden beslutar

att ändra den engelska benämningen på
forskarutbildningsämnet spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning till Hispanic
Literatures.
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$ Arende Beslut

170 Allmän studie.plan för utbildning på
forskamivå i Ost- och Sydöstasienstudier.

Dnr U 20191481

jfr $ 162 2019-10-14

Fastställd studieplan, bilaga $ 170

17l Allmän studieplan for licentiatexamen i
konsthistoria och visuella studier.

Dnr U 20L9/529

Fastställd studieplan, bilaga S1 71.

172 Medel for ämnesspecifika nätverk

Dnr V 20L9 /2360

Ansökan från CTR, bilaga $172

173 Antagning av två doktorander i praktisk
filosofi inom projektet LGRP

Dnr PA 201913136

Handlingar, se Varbi!

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan ftir utbildning på
forskamivå till doktorsexamen i Öst- och
Sydöstasienstudier.

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan för utbildning på
forskamivå till licentiatexamen i konsthistoria och
visuella studier, med redaktionella ändringar.

Nämndens ordforande anmäler jäv. Vice ordförande
leder nämnden under ärendet.

Nämnden enas om att det i framtiden bör framgå
tydligt om medel kan sökas retroakfivt eller ej.

Nämnden beslutar

att bevilja medel ur posten för ämnesspecifika
nätverk till Centrum for teologi och religions-
vetenskap att användas i enlighet med ansökan.

Nämnden konstaterar att de två erinran som har
kommit in saknas i underlaget från institutionen.

Nämnden beslutar

att be institutionen komplettera med de erinran som
inkommit samt protokoll från institutionsstyrelsens
behandling av ärendet,

att fatta ett per capsulam-beslut i antagningsfrågan,
ftjr att den som antas ska kurura påbörja utbild-
ningen efter årsskiftet.

Nämnden önskar for framtiden en mer utförlig
bedömning av samtliga behöriga sökande i enlighet
med fakultetemas riktlinjer för institutionernas
yttranden angående dokforandanställningar och
antagning till forskarutbildning.
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$ Arende Beslut

174 Fördelning av doktorandanställningar inför
utlysning den I februari 2020.

Dnr STYR 20l9ll7l4

Äskanden från institutionerna, bilaga $174

För tre av institutionema saknas redogörelser ftir
om och i så fall hur doktorandrepresentanter har
medverkat i framtagandet av institutionens äskande.
Nämndens sekreterare har varit i kontakt med dessa

institutioner som bekräftar att dokforand-
representant har deltagit.

Nämnden beslutar

att föreslå dekanus att besluta

att den 1 februari 2020lëûa utlysa följande 27
fakultetsfi nansierade doktorandanställningar:

en i osteologi

en i arkeologi

fem gemensamma for Gamla testamentets
exegetik, global kristendom och interreligiösa
relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya
testamentets exegetik, praktisk teologi,
religionsfilosofi med etik och systematisk
teologi,

en i praktisk filosofi,

en i teoretisk filosofi,

två i Öst- och Sydöstasienstudier,

en i mediehistoria,

en i idé- och lärdomshistoria,

en i bokhistoria,

en i musikvetenskap,

en i biblioteks- och informationsvetenskap,

fura gemensamma för allmän språkvetenskap,
engelska med språkvetenskaplig inriktning,
fonetik och nordiska språk,

en i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning,

en i filmvetenskap,

en i litteraturvetenskap,

en i franska,
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$ Arende Beslut

t74
forts

175 Utlysning av dolforandanställningar med
annan finansiering den 1 februari2019.

Dnr STYR 201911714

Äskanden från Filosofi ska institutionen
och Historiska institutionen, bilaga $175

Vid protokollet

två gemensamma ftir italienska, latin,
semitiska språk och spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning,

samt

en i kognitiv semiotik.

Nämnden beslutar

att ftireslå dekanus att besluta

att den i februari 2020läta utlysa foljande
anställningar, finansierade på annat sätt:

två i historia, finansierade inom forskarskolan
i historiska studier,

en i kognitionsvetenskap, finansierad inom
projektet "The Cradle of Avian Social
Cognition" under tre år och, i enlighet med
praxis, av HT-fakulteterna under ett år,

en i kognitionsvetenskap, finansierad inom
projektet "The imperfect creator creating the
perfect: Ethics for autonomous systems/Al"

samt

en i praktisk filosofi, finansierad inom
projektet "The imperfect creator creating the
perfect: Ethics for autonomous systems/Al".
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