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Robin Stenwall

$ Arende Beslut

60 Utseende av justeringspetson.

6l Fastställande av dagordning.

62 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $ 62a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $62b.

63 Kursansvarig for fakulteternas kurs inom
forskarskolan för Agenda 2030.

64 Allmän studieplan for licentiatexamen i
nordiska språk.

Dnr U 20201827

Handlingar, se akten

65 Allmän studieplan för licentiatexamen i
kognitiv semiotik.

DnrU 2020/828

Handlingar, se alfen

Lena Ambjöm utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandeforteckning och lorteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sekreteraren meddelar att sex av de nyantagna
doktoranderna ännu inte har fått sin anställning
eft ersom personnunmer/samordningsnummer
saknas.

Ordforanden meddelar att fakultetema planerar för
att engagera en AV-ansvarig som bland annat skulle
kunna assistera vid digitala disputationer.

Nämnden beslutar

att utse Karin Salomonsson till kursansvarig för
HT-fakultetemas kurs inom forskarskolan för
Agenda 2030.

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan fiir licentiatexamen 1

nordiska språk med ändringar enligt diskussionen.

Nämnden diskuterar ärendet

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen för
ytterligare beredning, särskilt en redogörelse for
behovet av en licentiatutbildning.
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$ Arende Beslut

66 Doktorandanställning i arkeologi inom
projektet Mes o lithic mobility, territory
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DnrPA 202011061

Handlingar, se Varbi

67 Askande till fakultetsstyrelsen rörande
budge,t 202l.

Förslag till äskande för kvalitetsarbete,
bilaga $ 67.

68 Ämneskursplaner inom forskar-
utbildningen.

PM från utbildningsledaren, bilaga g 68.

69 Anvisningar för disputation.

Dnr STYR 202A11440

Fastställda forslag till anvisnin gar, bilaga
$6e

Vid protokollet

Nämnden beslutar
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att anta Mathilda Kjällquist till utbildning på
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst tvâ åtr.

Nämnden beslutar

att äska 25 doktorandanställningar;

att äska 140.000:- frir kvalitetsarbete inom forskar-
utbildningen;

att äska att innestående medel för ämnesspecifika
samarbeten inom Europa för ämnen utanfor
forskarskolorna överförs tlll 2021 ;

att äska 60.000:- för doktoranders affangemang;

att äska 100.000:- ftir fakultetsövergripande kurser
på forskarnivå;

att förklara punkten omedelbart justerad.

Nämnden beslutar

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott att
besluta
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forskarutbildningen;

att revidera Bestämmelserfi)r utbildning på
forskarnivå och Anvisningar fi)r kursplaner på
forskarnivå i enlighet med ovanstående.

Nämnden beslutar

att foreslå fakultets styrelsens arbetsutskott att
besluta

att fastställa anvisningar för disputationer i
enlighet med förslaget.
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