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$ Arende Beslut

1 Utseende av justeringsperson.

2 Fastställande av dagordning.

3 Meddelanden.

Meddelandeftirteckning, bilaga $ 3a.

Förteclcring över beslut per delegation,
bilaga $3b

4 Medel för ämnesspecifika nätverk 2019

Dnr V 201912360

jfr $ 172,2019-12-09

Utlysning av medel, bilaga $4a
Ansökan från retorik, bilaga $4b

Antagning av en doktorand i
neurolingvistik inom projektet The cortical
hierarchy of native phonological
proficiency.

Dnr PA 201913467

Handlingar, se Varbi!

Lena Ambjörn utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandefürteckning och ftjrteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar

att bevilja medel på 21.600 kr ur posten för
ämnesspecifika nätverk till Institutionen för
kommunikation och medier i enlighet med
alternativet ftir tågtransport i ansökan.

Nämnden konstaterar att det saknas uppgift om
huruvida institutionen har gett de sökande möjlighet
att lämna erinran.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet ftir ny beredning som ska
klargöra huruvida de sökande har getts möjlighet att
lämna erinran.
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$ Arende Beslut

6 Resultat och åtgärder från
kvalitetsdialogerna 201 9.

Förslag till uppftiljning av kvalitets-
dialoger 2019, bilaga $6a
PM: obligatoriskt halvtidsseminarium,
bilaga $6b
Förslag till anvisningar för disputation,
bilaga $6c

7 HT-fakulteternasprofessorsprogram.

Förslag till professorsprogram 2020 -0 | -24,
bilaga $7a
Institutionernas yttranden, bilaga $7b
Nämndens yttrande över fbrslag till
professorsprogram, bilaga $ 7c

Nämnden diskuterar resultatet av kvalitets-
dialogema och förslagen till åtgärder och
uppfüljning.

Nämnden di skuterar ftirslaget till obligatoriskt
halvtidsseminarium och framftir synpunkter på hur
fürslaget kan utvecklas.

Nämnden diskuterar förslaget till reviderat
professorsprogram och institutionemas synpunkter

Nämnden beslutar

att uppdra åt ordföranden att revidera nämndens
yttrande i enlighet med diskussionen och överlämna
det till fakultetsstyrelsens arbetsutskott.
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