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Närvarande ledamöter

Övrig närvarande

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Kristina Cekanovic
Fredrika Larsson
Olof Sundin

Kristina Arnrup Thorsbro
Stephan Borgehammar

ordfiirande
t.o.m. $ 13

sekreterare

$$ 8-11

forhinder
undervisning

fakultetssekreterare
professor

dokforand
professor

Frånvarande ledamöter Rikke Lie Halberg
Yvonne Maria Werner

$ Arende Beslut

8 Utseende av justeringsperson.

9 Fastställande av dagordning.

10 Meddelanden.

Meddelandefrirtechring, bilaga $ 1 0a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $10b

l1 Kursutvärderingavintrodukfionskursen.

Kursutvärdering HT 2019, bilaga $1la
Schema HT 2019, bilaga $1lb

Fredrika Larsson utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
Al te rna t iv a di s put at i o n sfo rm e r.

Nämnden diskuterar vilka konsekvenser den

aktuella smittosituationen kan få ftir fakulteterna.
Det är viktigt att allt görs för att undvika att det får
negativa konsekvenser für forskarutbildningen.

Däreft er läggs meddelandeförteckning och
forteckning över delegationsbeslut till
handlingarna.

Stephan Borgehammar, ansvarig för fakulteternas
introduktionskurs, redogör für hur kurs-
utvärderingen genomftirts och flor dess resultat.

Nämnden konstaterar att det finns information ftir
nya doktorander som inte hör hemma i
introduktionskursen och diskuterar andra lämpli ga

kanaler.

Nämnden beslutar

att uppdra åt Stephan Borgehammar att undersöka
möjligheten till återträff efter ett år,

att uppdra åt nämndens sekreterare att undersöka
möjlighetema att anangera en mottagningsdag,

att uppdra åt nämndens ordftirande att bevaka
arbetet med att ta framlU-gemensam information
flor nya doktorander.

Nämnden tackar Stephan for det utmärkta arbetet
med kursen.
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$ Arende Beslut

att nominera Daniel Helsing från humanistisk
fakultet.

14 Doktorand i neurolingvistik inom projektet Nämnden konstaterar att det inte kommit in någon
The cortical hierarchy of native erinran.
phono Io gical proficiency.

Dnr PA 201913467
Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta
jfr $ s 2020-02-10

att anla Renata Kochancikaite till utbildning
på forskarnivå i neurolingvistik samt att
tilldela henne dokforandanställning i högst
fyra àr.

12 Utlysning av doktorandanställning i
arkeologi inom proj ekt et Mes olitisk
mobilitet, territorium och
I and s kap sutny ttj ande i s ö dra
Skandinavien.

Dnr STYR 20201560

Anhållan, bilaga 912

l3 Oscar II:s stipendium.

Dnr V 20201125

Utlysning, bilaga $13a
Tre nomineringar, bilaga $ 13b

Utlysning, bilaga g14a

Institutionens rangordning, bilaga $ I 4b

15 Revidering av allmänna studieplaner

Dnr U 2020 I | 65-205, 222-230

PM 2020-03-03, bilaga 915

16 Alternativa disputationsformer.

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att ftireslå dekanus att besluta

att den I april låta utlysa en
dolforandanställning i arkeologi inom
projektet Mes o litisk mobilitet, territorium och
landskapsutnyttj ande i södra Skandinavien,
finansierad under tre ån av projektets medel
och under resterande tid av fakulteterna.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att nominera Katarina Pålsson från teologisk
fakultet,

Nämnden beslutar

att införa ändringar i samtliga allmär¡ra
studieplaner i enlighet med frirslaget.

Den aktuella virussmittan medftir problem att resa
som riskerar att disputationer inte kan genomföras
på vanligt sätt. Nämnden diskuterar möjligheter att
digitalisera disputationer i olika grad.

Nämnden beslutar

att uppdra åt ordforanden att ta fram riktlinjer flor
digitalisering av disputationer och att sprida dem
till institutionema.
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$ Arende Beslut

Justeras

Samuel Byrskog Fredrika Larsson




