
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-01-21 klockan 9.15 – 11.35 
  
 
Närvarande ledamöter Johan Cato  doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande  
    
Frånvarande ledamot Ingar Brinck docent forskningsresa 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
125 Utseende av justeringsperson. Johan Cato utses. 
   
126 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
127 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §127. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om 
- aktuell verksamhet i rådet för utbildning på 
forskarnivå, speciellt dess rapport till rektor med 
anledning av handlingsplan för kvalitetsarbete i 
utbildning på forskarnivå 
- remiss till området från rektor angående förfrågan 
från Högskoleverket angående förslag på bedömare av 
ansökningar från högskolor om examensrätt i 
utbildning på forskarnivå 
- de gemensamma sammanträdena för områdets 
verksamhetsnämnder den 18 februari och den 23 
april. 
 
Sekreteraren informerar om att Malmö högskola har 
meddelat att man inte önskar utlysa studiestöd i 
historia den 1 februari enligt nämndens förslag och 
dekanus beslut. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-01-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
128 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i filmvetenskap 
med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2009/213 
 
Särskilt yttrande från sekreteraren, bilaga 
§128. 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §§87, 101 och 114.  

Diskussion.  
 
Nämndens principiella uppfattning är att 
sjukersättning inte ska accepteras som finansiering för 
utbildning på forskarnivå. Nämnden anser emellertid 
också att den omfattande utredning som företagits 
visar att exceptionella omständigheter kan medge ett 
undantag från nämnda princip i detta ärende. 
Ärendet ska inte betraktas som prejudicerande, utan 
varje liknande fall kommer att bedömas individuellt. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta NN till utbildning på forskarnivå i 
filmvetenskap med finansiering i form av 
sjukersättning och handikappersättning. 

 
Sekreteraren anmäler avvikande mening enligt särskilt 
yttrande. 

   
129 Ansökan från NN om ett års extra 

studiestöd. 
 
Dnr PA 2009/4995 
 
Handlingar, se akten! 
 

Nämnden konstaterar att beslut om förlängning av 
studiestödet kan fattas av prodekanus enligt områdets 
delegationsordning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att rekommendera att NN:s ansökan avslås med 
hänvisning till institutionens motivering. 
 
Nämnden förutsätter därvidlag att beslut om 
tillgodoräknande av tidigare utbildning har gjorts i 
anslutning till antagning. 

   
130 Studiestöd för utbildning på forskarnivå 

inom projektet Baltic Borderlands. 
 

Dnr PA 2009/3408-3409 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att Emil Persson, som av 
beredningsgruppen föreslagits som innehavare av ett 
av studiestöden, har återtagit sin ansökan. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att anta Sune Bechmann Pedersen till utbildning 
på forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Åsa Bergström till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-01-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
131 Utlysning av studiestöd inom 

Linnéprojektet Cognition, Communication 
and Learning. 
 
Dnr HT 2009/502 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att, förutom tidigare beslutade studiestöd, också 
utlysa ett studiestöd i kognitionsvetenskap eller 
allmän språkvetenskap inom Linnéprojektet 
Cognition, Communication and Learning den 1 
februari 2010. 

   
132 Utlysning av studiestöd inom projektet 

Politiska projekt, osäkra kulturarv, 
finansierat av Vetenskapsrådet. 
 
Dnr HT 2010/19 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att, förutom tidigare beslutade studiestöd, också 
utlysa ett studiestöd i antingen biblioteks- och 
informationsvetenskap, bok- och 
bibliotekshistoria, etnologi, idé- och 
lärdomshistoria eller konsthistoria och visuella 
studier, inom projektet Politiska projekt, osäkra 
kulturarv, finansierat av Vetenskapsrådet, den 1 
februari 2010; 
 
att avsätta medel för motsvarande ett års 
motfinansiering. 

   
133 Riktlinjer för doktoranders tillgång till 

faciliteter vid forskarutbildningens slut. 
 
Dnr HT 2009/479 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §123. 

Nämnden konstaterar att dessa frågor löses på olika 
sätt vid olika institutioner men noterar också att 
ingen institution gör avsteg från vad som regleras i 
universitetets policy för utbildning på forskarnivå och 
i områdets bestämmelser för utbildning på 
forskarnivå. Nämndens uppfattning är att 
behandlingen av dessa ärenden så långt möjligt ska 
präglas av generositet, inte minst med hänsyn till 
doktorandernas/doktorernas karriärplanering. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå projektledningen för ombyggnaden av 
nuvarande Zoologen att i lokalplaneringen beakta 
doktorandernas behov av faciliteter vid 
forskarutbildningens slut, eventuellt tillsammans med 
motsvarande behov för gästforskare och gästlärare; 
 
att föreslå styrelsen för infrastrukturenheterna att 
undersöka möjligheterna till ett områdesgemensamt 
beslut i de frågor som för Språk- och 
litteraturcentrum reglerades av dess styrelse i beslut 
den 16 september 2008, §80. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-01-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
134 Riktlinjer för utlåtanden angående 

studiestöd och antagning till 
forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2009/404 
 
Förslag till riktlinjer, bilaga §134a. 
Fastställda riktlinjer, bilaga §134b. 
 
Jfr §106. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer med vissa ändringar enligt 
bilaga. 

   
135 Principen om motfinansiering av 

motsvarande ett års studiestöd. 
 
Dnr HT 2009/337 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §90. 

Nämndens uppfattning är att nuvarande omfattning 
av motfinansieringen med det fjärde årets studiestöd 
inte motiverar att den påverkar fördelningen av 
ordinarie studiestöd. Vid en ökad omfattning 
och/eller en annan fördelning av motfinansieringen 
kan det finnas anledning att ompröva denna hållning.
 
Nämnden beslutar 
 
att statistiken över beslut om motfinansiering med 
fjärde årets studiestöd ska hållas uppdaterad löpande; 
 
att denna statistik ska vara en parameter att beakta 
tillsammans med övrigt underlag vid den årliga 
fördelningen av studiestöd. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Johan Cato 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-04-22 klockan 9.15 – 11.40 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Johan Cato  doktorand  
 Gunlög Josefsson professor till och med del av §159 
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Frida Petersson studerande till och med del av §159 
    
Frånvarande ledamot Anna Nilsson doktorand sjukdom 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
152 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
153 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att ärendet 

”Skrivelse till Högskoleverket angående 
forskarutbildningsämnena vid Centrum för teologi 
och religionsvetenskap” utgår. 

   
154 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §154a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §154b. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden påminner om sammanträdet med 
områdets tre verksamhetsnämnder den 23 april och 
om handledarseminariet den 26 april. 
 
Ordföranden informerar vidare om sitt förslag till 
övriga prodekaner, att nästa gemensamma 
sammanträde med verksamhetsnämnderna ska 
behandla frågan om ämnesidentitet på olika nivåer. 
Nämnden uttalar sitt stöd för detta förslag. 
 
Slutligen informerar ordföranden kort om de 
planerade åtgärderna med anledning av 
Högskoleverkets kritik mot forskarutbildningen vid 
Centrum för teologi och religionsvetenskap. 
 
Sekreteraren informerar om 
- debattseminariet om handledarutbildning, anordnat 
av nätverket FON-SYD den 9 april 
- konferens vid Wageningen Universiteit i 
Nederländerna, anordnad av European Universities 
Association på temat forskarutbildningsmiljöer 
och 
- kommande universitetsgemensamt möte angående 
elektroniska individuella studieplaner. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-04-22   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
155 Studiestöd för utbildning på forskarnivå 

inom projektet Politiska projekt, osäkra 
kulturarv. 

 
Dnr PA 2010/327 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att ärendet avbryts. 

   
156 Tryckning och distribution av 

doktorsavhandlingar. 
 
Dnr HT 2009/164 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§44 och 147. 

Nämnden beslutar 
 
att inte för närvarande föreslå några förändringar vad 
gäller antalet exemplar av doktorsavhandling; 
 
att återkomma till övriga aspekter på ärendet vid 
heldagssammanträdet den 7 september. 

   
157 Principer för tryckningsbidrag. 

 
Jfr §150. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att behandla dessa frågor i samband med ärendet om 
tryckning och distribution av doktorsavhandlingar. 

   
158 Rutiner för och utformning av individuella 

studieplaner. 
 
Dnr HT 2010/151 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inrätta en arbetsgrupp, bestående av ordföranden, 
Ingar Brinck, två doktorander som utses av 
doktorandrådet, en institutionsrepresentant med 
ledningsfunktion, en erfaren handledare samt 
områdets arbetsmiljösamordnare; 
 
att sekreteraren deltar i och samordnar gruppens 
arbete; 
 
att gruppen ska rapportera till nämnden vid 
sammanträdet den 21 oktober. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-04-22   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
159 Introduktionskursen. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslagen i HTDR:s skrivelse vad 
gäller punkterna om framtida utformning av kursen; 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
sammanträffa tilltänkt kursledare för höstens kurs för 
diskussion om förutsättningarna; 
 
att uppdra åt kommande kursansvariga att också 
beakta övriga framkomna önskemål från 
utvärderingar och skrivelser i planeringen av höstens 
kurs; 
 
att diskutera frågan ytterligare vid sammanträdet den 
7 september, då kommande kursledning föreslås 
närvara. 

   
160 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historisk osteologi. 
 
Dnr HT 2010/130 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 

   
161 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i allmän språkvetenskap med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2010/86 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
162 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i fonetik med licentiatexamen 
som mål. 
 
Dnr HT 2010/87 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
163 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i grekiska med licentiatexamen 
som mål. 
 
Dnr HT 2010/88 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
164 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i italienska med 
språkvetenskaplig inriktning med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2010/89 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-04-22   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
165 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i latin med licentiatexamen som 
mål. 
 
Dnr HT 2010/90 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
166 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nordiska språk med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2010/91 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
167 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nygrekiska med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2010/92 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

   
168 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i tyska med språkvetenskaplig 
inriktning med licentiatexamen som mål. 
 
Dnr HT 2010/93 

Nämnden beslutar 
 
att, med hänvisning till den pågående diskussionen 
om licentiatutbildningens mål och uppsatsens 
omfång och nivå, dels i nämndens referensgrupp, dels 
i rådet för utbildning på forskarnivå, bordlägga 
ärendet tills eventuella beslut fattats i dessa frågor. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Klas-Göran Karlsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(7) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-06-03 klockan 9.15 – 11.10 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Johan Cato  doktorand  
 Gunlög Josefsson professor ej §175, jäv 
 Klas-Göran Karlsson professor ej §180, jäv 
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande  
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
169 Utseende av justeringsperson. Anna Nilsson utses. 
   
170 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
171 Fem studiestöd för utbildning på 

forskarnivå, gemensamma för ämnena 
Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi, religionshistoria, allmän 
inriktning, religionshistoria med inriktning 
mot islamologi och systematisk teologi. 
 
Dnr PA 2010/299-303 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att tilldela Ervik Cejvan studiestöd i högst två år 
och tio månader; 
 
att anta David Heith-Stade till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Daniel Hjort till utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik samt att 
tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Lovisa Nyman till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Anthony Troy Fiscella till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, allmän inriktning, 
vid teologisk fakultet samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att inte rangordna reserver i detta ärende. 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
172 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
missionsvetenskap med ekumenik med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2010/65 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden finner att det insända underlaget angående 
finansieringen inte tydligt visar hur medlen ska 
finansiera NN:s utbildning och inte heller att medlen 
räcker för hans försörjning i fyra år. Vidare vill 
nämnden framhålla att prövningen av en sökandes 
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen ska 
göras på grundval av insända handlingar. 
Dokumentationen i detta ärende visar enligt 
nämndens uppfattning inte att NN har sådan 
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning att han 
ska antas. 
 
Nämnden beslutar därför 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att med hänvisning till ovanstående avslå NN:s 
ansökan till utbildning på forskarnivå i 
missionsvetenskap med ekumenik med annan 
finansiering. 

   
173 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
missionsvetenskap med ekumenik med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2010/57 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i missionsvetenskap med ekumenik 
med annan finansiering med hänvisning till att 
han vid tillsättning av studiestöd (PA 2010/299-
303) inte rangordnades i eller i anslutning till 
tätgruppen. 

   
174 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

missionsvetenskap med ekumenik. 
 
Dnr PA 2010/304 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Aron Engberg till utbildning på 
forskarnivå i missionsvetenskap med ekumenik 
samt att tilldela honom studiestöd i högst fyra år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
175 Fyra studiestöd för utbildning på 

forskarnivå, gemensamma för ämnena 
allmän språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, fonetik, 
grekiska, latin, nordiska språk och tyska 
med språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr PA 2010/305-308 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Martina Finnskog till utbildning på 
forskarnivå i latin samt att tilldela henne 
studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Frida Mårtensson till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Vi Thanh Son till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Andreas Widoff till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Krzysztof Protasewicz och Christina Nilsson-
Posada. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
176 Sex studiestöd för utbildning på forskarnivå, 

gemensamma för ämnena engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, 
filmvetenskap, kinesiska, 
litteraturvetenskap, semitiska språk, spanska 
med litteraturvetenskaplig inriktning och 
Öst- och Centraleuropas kulturhistoria. 
 
Dnr PA 2010/309-314 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lars Diurlin till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Kenneth Lindegren till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Anita Pluwak till utbildning på 
forskarnivå i Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria samt att tilldela henne studiestöd i 
högst fyra år; 
 
att anta Jimmie Svensson till utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Anna Maria Topczewska till utbildning 
på forskarnivå i spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 
att anta Charlotte Webb till utbildning på 
forskarnivå i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne studiestöd i 
högst fyra år; 

 
att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Olle Sköld, Anne Sofie Jørgensen och Stefan 
Tidlund. 

   
177 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

antingen allmän språkvetenskap eller 
kognitionsvetenskap inom Linnéprojektet 
Cognition, Communication and Learning 
med inriktning mot representation av 
handlingar och handlingars semantik. 
 
Dnr PA 2010/315 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Rasmus Arnling-Bååth till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Christina 
Nilsson-Posada. 

   
178 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

kognitionsvetenskap. 
 
Dnr PA 2010/316 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Rasmus Arnling-Bååth till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Asger Kirkeby-Hinrup och Philip Pärnamets.



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
179 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

teoretisk filosofi. 
 
Dnr PA 2010/317 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Asger Kirkeby-Hinrup till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Henrik Rydéhn, Marina Trakas, Owen Rees 
och Jean-Rémy Martin. 

   
180 Fyra studiestöd för utbildning på 

forskarnivå i historia. 
 
Dnr PA 2010/318-321 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maria Karlsson, Hugo Nordland, 
Andreas Olsson och Johan Pries till utbildning 
på forskarnivå i historia samt att tilldela dem 
studiestöd i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till studiestöden i rangordning 
uppföra Björn Lundberg, Astrid Nilsson, Stina 
Lundén, Frida Wikström och Emil Dickson. 

   
181 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i historia med 
annan finansiering. 
 
Dnr HT 2010/51 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i historia med annan finansiering 
med hänvisning till att hon vid tillsättning av 
studiestöd (PA 2010/318-321) inte rangordnades 
i eller i anslutning till tätgruppen. 

   
182 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

antikens kultur och samhällsliv. 
 
Dnr PA 2010/322 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Johan Vekselius till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv samt 
att tilldela honom studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Fanny Kärfve och Signe Barfoed. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
183 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

historisk osteologi. 
 
Dnr PA 2010/323 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Helen Wilhelmson till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi samt att tilldela 
henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Ylva 
Bäckström. 

   
184 Ansökan från Katarina Botwid om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
arkeologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2010/59 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katarina Botwid till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med finansiering från 
Torsten Söderbergs stiftelse enligt insänd 
finansieringsplan. 

   
185 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Dnr PA 2010/324 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Fredrik Hanell till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela honom 
studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserv till studiestödet uppföra Fredrik 
Vanek. 

   
186 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

etnologi. 
 
Dnr PA 2010/325 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Karin Gustavsson till utbildning på 
forskarnivå i etnologi med doktorsexamen som 
mål samt att tilldela henne studiestöd i högst två 
år och elva månader under förutsättning att hon 
tillträder studiestödet den 1 juli; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Niklas Ingmarsson, Matilda Marshall och 
Jonas Bergvall. 

   
187 Ansökan från Niklas Ingmarsson om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
etnologi med annan finansiering. 
 
Dnr HT 2010/224 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Niklas Ingmarsson till utbildning på 
forskarnivå i etnologi med finansiering inom 
anställning vid Kulturen enligt insänd 
finansieringsplan. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(7) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-03   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
188 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

konsthistoria och visuella studier. 
 
Dnr PA 2010/326 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erika Larsson till utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
samt att tilldela henne studiestöd i högst fyra år; 
 

att som reserver till studiestödet i rangordning 
uppföra Christine Antaya och Fredrik Stahlénius. 

   
189 Tack. Frida Petersson som i och med dagens sammanträde 

deltagit för sista gången som ledamot tackas för sina 
insatser i nämnden. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Anna Nilsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-06-17 klockan 9.15 – 11.30 
  
 
Närvarande ledamöter Johan Cato  doktorand  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    
Frånvarande ledamöter Ingar Brinck professor utlandsresa 
 Anna Nilsson doktorand  
 Frida Petersson studerande annat åtagande 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
190 Utseende av justeringsperson. Johan Cato utses. 
   
191 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg. 
   
192 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §192a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §192b. 

Meddelandena och de två föregående 
sammanträdenas protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar från sammanträdet med 
rådet för utbildning på forskarnivå den 9 juni, där det 
tyvärr inte gavs utrymme för någon närmare 
behandling av det ärende om licentiatutbildning som 
nämnden initierat. 

   
193 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historisk osteologi. 
 
Dnr HT 2010/130 
 
Förslag till ändring av studieplan, bilaga 
§193a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§193b. 
 
Jfr §160. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagen 
ändring. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
194 Medel för kursgivning och kursutveckling 

inom utbildning på forskarnivå. 
 
Dnr HT 2009/467 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§120 och 148. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar med utgångspunkt i de principer 
som fastställdes i samband med tidigare beslut 
 
att föreslå utdelning av medel enligt följande: 

 
Områdesgemensam 
introduktionskurs 

Faktiska lönekostnader 
för en veckas arbetstid 
samt kostnader för 
introduktionsdagen 

Nationellt seminarium i 
konsthistoria 

40 000 kronor 

Romantikens litteratur 
(engelska) 

25 000 kronor 

Kurs i arkeogenetik Sökt belopp med 
undantag för kostnader 
som gäller kursledarens 
egen undervisning på 
kursen 

 
samt 
 
att föreslå att ansökningarna om medel för kurs i 
renässanspoesi i Glasgow och för kursen Bilder av 
historien inte beviljas medel med hänvisning till 
ovannämnda principer för tilldelning. 

   
195 Anhållan om utlysning av studiestöd i 

allmän språkvetenskap eller 
kognitionsvetenskap. 
 
Dnr HT 2010/347 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa ett delvis externfinansierat studiestöd, 
möjligt att söka i antingen allmän språkvetenskap 
eller kognitionsvetenskap den 15 september 
2010; 
 
att avsätta medel för motfinansiering av detta 
studiestöd i ett år och fem månader. 
 

Nämnden är medveten om att den därmed har gjort 
ett avsteg från sina principer om att motfinansiering 
ska ske med högst ett år. Med anledning av detta 
avsteg ska beslutet i detta ärende vara en del av 
underlaget vid fördelningen av studiestöd inför 
utlysningen i februari 2011. 

   
196 Riktlinjer för doktoranders tillgång till 

faciliteter vid forskarutbildningens slut. 
 
Dnr HT 2009/479 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§123 och 133. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
färdigställa underlag för remiss till institutionerna 
enligt styrelsens för infrastrukturenheterna önskemål. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-06-17   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
197 EQ11. 

 
Dnr LS 2010/258 

Nämnden tar del av tillgänglig information om 
projektet EQ11 och noterar att ytterligare direktiv 
kommer att delges området under hösten.  

   
198 Handledarseminariernas framtid. Nämnden beslutar 

 
att i lämplig form samordna det planerade 
handledarseminariet på temat internationalisering 
med referensgruppernas sammanträden. 

   
199 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nordiska språk. 
 
Dnr HT 2010/331 
 
Förslag till ändring av studieplan, bilaga 
§199a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§199b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagen ändring 
och de redaktionella ändringar som behövs. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Johan Cato 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-09-07 klockan 9.30 – 15.40 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Anna Nilsson doktorand  
    
Övriga närvarande Lena Ambjörn professor §207 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
200 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
201 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänd ändring. 
   
202 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §202a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §202b. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden påminner om terminens 
sammanträdestider för nämnden och 
referensgrupperna samt informerar om att 
arbetsgruppen för individuella studieplaner har sitt 
första sammanträde denna vecka. 
 
Nämnden noterar att den engelska benämningen på 
en aktuell teologie doktorsexamen enligt nämndens 
uppfattning ger en felaktig bild av examens innehåll 
och inriktning och ser med tillfredsställelse att 
kontakter tas för att få en ändring till stånd. 

   
203 Anhållan om utlysning av studiestöd i 

kognitionsvetenskap. 
 
Dnr HT 2010/422 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa ett tvåårigt studiestöd i 
kognitionsvetenskap den 15 september 2010, 
finansierat genom Linnéprojektet Cognition, 
Communication and Learning. 

   
204 Riktlinjer för doktoranders tillgång till 

faciliteter vid forskarutbildningens slut. 
 
Dnr HT 2009/479 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§123, 133 och 196. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
utarbeta förslag i enlighet med diskussionen och 
inhämta synpunkter från referensgruppen för 
institutionsföreträdare innan förslaget föreläggs 
styrelsen för infrastrukturenheterna. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-09-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
205 Tryckning och distribution av 

doktorsavhandlingar. 
 
Dnr HT 2009/164 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§44, 147 och 156. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att inte föreslå några ändringar vad gäller antalet 
exemplar av doktorsavhandling; 
 
att inte heller föreslå någon ändring vad gäller 
nuvarande ordning att områdets ansvar gäller den 
version av avhandlingen som föreligger vid 
disputationen; 
 
att rekommendera att disputanden i normalfallet ska 
göra avhandlingen tillgänglig i fulltext via 
universitetets publikationsdatabas LUP, om inte till 
exempel regler för copyright hindrar detta; 
 
att uppdra åt sekreteraren att i samarbete med 
institutionerna se över och aktualisera 
distributionslistorna för avhandlingar; 
 
att belysa frågan om sammanläggningsavhandlingar 
ytterligare vid referensgruppernas gemensamma 
sammanträde den 6 december. 

   
206 Remiss angående utlysning av studiestöd 

den 1 februari 2011. 
 
Dnr HT 2010/421 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att via remiss inhämta 
institutionernas önskemål om utlysning; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
studiestöden vid sammanträdet den 2 december. 

   
207 Introduktionskursen. 

 
Jfr §159. 

Lena Ambjörn redogör för hur höstens kurs är 
omarbetad med utgångspunkt i tidigare 
utvärderingar. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden delar uppfattningen att dessa förändringar 
kommer att medföra att kursen ges bättre omdömen 
av deltagarna. 
 
Nämnden beslutar vidare 
 
att i samråd med områdets arbetslivskoordinator 
undersöka möjligheterna för en årlig separat 
karriärdag för doktorander. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-09-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
208 Angående licentiatexamen vid området för 

humaniora och teologi. 
 
Dnr HT 2009/165 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§45 och 144. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå ett gemensamt sammanträde med 
grundutbildningsnämnden för diskussion om 
progressionen mellan olika examina, i första hand 
förhållandet mellan master- och licentiatuppsats. 

   
209 Handlingsplan för internationalisering 

2010-2011. 
 
Dnr LS 2010/499 

Nämnden noterar behovet av att resurser för 
internationalisering och mobilitet för doktorander 
samlas och görs tillgängliga. 

   
210 Medel för främjande av forskarstuderandes 

vetenskapliga verksamhet. 
 
Dnr HT 2009/423 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen att i samband med 
beslutet om budget för 2011 höja beloppet för medel 
för främjande av forskarstuderandes vetenskapliga 
verksamhet till 25 000 kronor per doktorand; 
 
att uppdra åt ordföranden, doktorandrepresentanter 
och sekreteraren att inför nästa sammanträde utarbeta 
förslag till nya riktlinjer för medlens användning, 
som ska beakta internationalisering och mobilitet. 

   
211 Pedagogiska priser läsåret 2010/2011 

 
Dnr LS 2010/439 

Nämnden noterar att kriterierna för nominering till 
pedagogiska priser är formulerade med utgångspunkt 
i att nomineringarna ska avse enskilda lärare. Det 
utesluter möjligheten att föreslå ett lärarlag, 
handledarkollegium eller någon annan typ av grupp 
som gemensamt gjort insatser av det slag som avses. 
Nämnden anser detta olyckligt och avser att fästa 
ansvarigas uppmärksamhet på detta. 
 
Nämnden beslutar 
 
att avstå från att lämna förslag. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-10-21 klockan 9.15 – 11.15 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Anna Nilsson doktorand  
    
Frånvarande ledamöter Jonas Lundblad doktorand utlandsvistelse 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
212 Utseende av justeringsperson. Klas-Göran Karlsson utses. 
   
213 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg av ärendet 

”Remiss: Förslag till föreskrifter för stipendier”. 
   
214 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §214a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §214b. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om arbetet i arbetsgruppen 
för individuella studieplaner, vars mål är att nämnden 
ska kunna få ett förslag att ta ställning till vid nästa 
sammanträde, samt om att introduktionskursen för 
doktorander börjat föregående vecka. 
 
Ordföranden rapporterar också från 
referensgruppernas sammanträden den 27 september 
och den 11 oktober och från det gemensamma 
sammanträdet med forskningsnämnden den 30 
september. 
 
Sekreteraren informerar om sökandesituationen vad 
gäller de två studiestöd som utlystes den 15 
september. Ett av ärendena har avbrutits, då ingen 
sökande anmält sig. 

   
215 Medel för främjande av forskarstuderandes 

vetenskapliga verksamhet. 
 
Dnr HT 2009/423 
 
Förslag till riktlinjer, bilaga §215 
Övriga handlingar, se akten!  
 
Jfr §210. 

Ordföranden informerar om budgetberedningens 
förslag till områdesstyrelsen att beloppet kommer att 
höjas till 25 000 kronor enligt nämndens förslag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå områdesstyrelsen 
 

att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-10-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
216 Arvode till opponent vid slutseminarium. 

 
Dnr HT 2010/451 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden anser att en arbetsinsats av detta slag ska 
arvoderas i någon form. Nämnden konstaterar att 
slutseminariet är en del av forskarutbildningen, inte 
en del av examinationen. Därför ska ett arvode 
betalas av de medel institutionerna får för att bedriva 
forskarutbildning och inte av de medel, för 
närvarande 25 000 kronor, som avsätts för att täcka 
omkostnaderna vid disputation. Nämnden anser 
också att nivån på arvodet måste relateras till arvodet 
för opponent vid disputation, för närvarande 7000 
kronor. Å ena sidan kan arbetsinsatsen som opponent 
vid slutseminarium vara lika omfattande, å andra 
sidan är ansvaret inte detsamma. 
 
Nämnden beslutar 
 
att rekommendera att institutionerna arvoderar 
opponent vid slutseminarium med 4000 kronor samt 
täcker kostnaderna för resa och uppehälle för 
opponenten i de fall detta är aktuellt. 

   
217 Tillgodoräknande i forskarutbildningen av 

studier på avancerad nivå. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt en arbetsgrupp, bestående av 
ordföranden, Klas-Göran Karlsson, Magdalena 
Kjessler, Anna Nilsson och sekreteraren att inför 
nästa sammanträde föreslå nämnden vilka 
förändringar som behöver göras i olika styrdokument 
så att vårens antagningsomgång kan beakta eventuella 
ändrade rutiner. 

   
218 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i mediehistoria. 
 
Dnr HT 2010/445 
 
Förslag till studieplan, bilaga §218a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§218b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att inrätta ämnet mediehistoria i utbildning på 
forskarnivå med den engelska benämningen 
Media History; 
 
att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar. 

   
219 Remiss: Utkast till handlingsplan för 

kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå 
2011-2012. 
 
Dnr HT 2010/430 och FIIR 2010/56 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att avge nämndens förslag 
till remissvar i huvudsak enligt diskussion vid 
sammanträde med referensgruppen för 
institutionsföreträdare den 27 september. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-10-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
220 Sammanträdesdagar våren 2010. Nämnden beslutar 

 
att under våren 2011 sammanträda den 3 februari, 
31 mars, 9 juni (endast för behandling av 
studiestödsärenden) och 23 juni, varje gång klockan 
9.15-12. 

   
221 Remiss: Förslag till föreskrifter för 

stipendier. 
 
Dnr LS 2010/68 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att i första hand förorda remissens alternativ 2; 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
fastställandet av områdets remissvar framföra detta 
och nämndens övriga uppfattningar enligt 
diskussionen. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Klas-Göran Karlsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2010-12-02 klockan 9.15 – 12.15 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Klas-Göran Karlsson professor §224-230 
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Anna Nilsson doktorand  
    
Frånvarande ledamot Magdalena Kjessler studerande tentamen 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
222 Utseende av justeringsperson. Jonas Lundblad utses. 
   
223 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att ärende 11 

behandlas mellan ärende 8 och 9. 
   
224 Meddelanden. 

  
Meddelandeförteckning, bilaga §224a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §224b. 

Meddelandena och föregående sammanträdes 
protokoll läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om områdets arbete med 
utvecklingsprojektet EQ11. 

   
225 Tillgodoräknande i forskarutbildningen av 

studier på avancerad nivå. 
 
Jfr §217. 

Arbetsgruppen rapporterar från sitt första möte. 
 
Frågan kommer också att behandlas vid 
referensgruppernas gemensamma möte den 6 
december för att undersöka i vad mån frågan har 
varit aktuell tidigare och hur institutionerna har 
hanterat den. 

   
226 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. 
  
Dnr HT 2010/522 
 
Förslag till studieplan, bilaga §226a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§226b. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagna 
ändringar. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-12-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
227 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i spanska med språkvetenskaplig 
inriktning. 
  
Dnr HT 2010/453 

Nämnden finner att den redovisning som föreligger 
angående handledarsituationen inte visar att det finns 
tillräckliga förutsättningar att inrätta ämnet. 
Nämnden gör detta ställningstagande bland annat 
utifrån den kritik som Högskoleverkets granskningar 
har riktat mot andra ämnen inom området. 
 
Nämnden beslutar 
 
att avslå institutionens anhållan om att fastställa 
studieplanen. 

   
228 Uppföljning av ifrågasättandet av kvaliteten 

på utbildningen i historisk osteologi på 
forskarnivå vid Lunds universitet. 

Ordföranden informerar om kontakter med 
företrädare för institutionen och om institutionens 
planerade åtgärder vad gäller den kritik som beslutet 
grundar sig på. 

   
229 Utlysning av studiestöd den 1 februari 

2011. 
 

Dnr HT 2010/421 
Dnr HT 2010/498 
 
Handlingar, se akterna! 
 
Jfr §206. 

Diskussion. 
 
Med utgångspunkt i nämndens tidigare beslut om 
strategi för utlysning av studiestöd (§116), de 
principer som anges där och en sammanvägning av 
de olika faktorer som där konstaterats som styrande 
för fördelningen beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande fakultetsfinansierade 
studiestöd den 1 februari 2011: 
 
2 i mediehistoria, 
 
5 gemensamma för ämnena Gamla testamentets 
exegetik, islamologi, kyrkohistoria, 
missionsvetenskap med ekumenik, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionshistoria, religionsfilosofi och systematisk 
teologi, 
 
5 gemensamma för ämnena allmän 
språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig 
inriktning, grekiska, latin, nordiska språk, 
semitiska språk och tyska med språkvetenskaplig 
inriktning, 
 
1 i engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
 
5 gemensamma för ämnena franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur och 
fiktion, grekiska, kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap, 
litteraturvetenskap, semitiska språk och spanska 
med litteraturvetenskaplig inriktning, 
 

forts 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-12-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
229 
forts 

 1 i idé- och lärdomshistoria, 
 
1 i bok- och bibliotekshistoria, 
 
1 i praktisk filosofi, 
 
1 i teoretisk filosofi, 
 
1 i arkeologi, 
 
1 i historisk arkeologi, 
 
1 i historisk osteologi. 
 

Tilldelningen av ett studiestöd särskilt för engelska 
med språkvetenskaplig inriktning ska ses som en 
särskild satsning på ett ämne som behöver bygga upp 
en forskarutbildningsmiljö efter ett långt uppehåll i 
antagningen. Tilldelningen av studiestöd till historisk 
osteologi motiveras med att området önskar göra en 
insats för att undanröja den kritik som riktats mot 
ämnet i Högskoleverkets granskning. 
 
Nämnden finner att situationen vad gäller 
handledarresurser inom ämnet mänskliga rättigheter 
för närvarande är sådan att utlysning inte kan ske och 
att ämnet spanska med språkvetenskaplig inriktning 
inte kommer att inrättas och därför inte kan vara 
föremål för utlysning. 
 
Tilldelningen av endast två studiestöd till 
institutionen för kulturvetenskaper ska anses utgöra 
kompensation för motfinansieringen med hälften av 
två studiestöd inom projektet Program-K.  
 
Att ämnet historia denna gång inte kommer i fråga 
för utlysning motiveras med att forskarskolan i 
historia planerar att utlysa studiestöd hösten 2011 
och att potentiella sökande alltså inte kommer att 
behöva vänta ett helt år för att kunna söka 
forskarutbildning i historia. Det är också en ansats till 
periodisering som gör att ämnet bör behandlas 
välvilligt i fördelningen inför utlysningen i februari 
2012. 
 

forts 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-12-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
229 
forts 

 Nämnden beslutar vidare att föreslå dekanus att 
besluta 
 

att avslå anhållan från Centrum för 
Mellanösternstudier om utlysning av studiestöd i 
mänskliga rättigheter inom 
forskningsprogrammet MECW med hänvisning 
till att det för närvarande saknas tillräckliga 
handledarresurser. 
 

Nämnden noterar slutligen att anhållan om utlysning 
av studiestöd i islamologi inom 
forskningsprogrammet MECW har återtagits och 
inte är aktuell för närvarande. 

   
230 Ansökan från Ingmarie Danielsson 

Malmros om övergång till forskarutbildning 
med doktorsexamen som mål. 

 
Dnr HT 2010/511 
 
Handlingar, se akten! 

Klas-Göran Karlsson meddelar att den tid som 
återstår för Ingmarie Danielsson Malmros fram till 
doktorsexamen utöver vad hon tilldelats inom ramen 
för forskarskolan i historiedidaktik uppgår till sex 
månader. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 

 
att ställa sig positiv till att Ingmarie Danielsson 
Malmros antas till utbildning på forskarnivå i historia 
med doktorsexamen som mål och tilldelas 
fakultetsfinansierat studiestöd i sex månader; 
 
att delegera till ordföranden att fatta beslut i frågan 
efter hörande av institutionen. 
 
Ärendet ska inte betraktas som prejudicerande, utan 
varje liknande fall kommer att bedömas individuellt. 

   
231 Rutiner för och utformning av individuella 

studieplaner. 
  
Dnr HT 2010/151 
 
Jfr §158. 

Den utsedda arbetsgruppen rapporterar. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt gruppen att fortsätta arbetet med det 
utkast som föreligger. 

   
232 Studiestöd för utbildning på forskarnivå i 

kognitionsvetenskap inom Linnéprojektet 
Cognition, Communication and Learning, 
delprojekt 2, med inriktning på mentala 
bilder och ögonrörelsemätning. 
  
Dnr PA 2010/1908 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Roger Johansson till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap med 
doktorsexamen som mål samt att tilldela honom 
studiestöd i högst två år. 

 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Området för humaniora och teologi 
Forskarutbildningsnämnden 2010-12-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
233 Akademiska färdigheter i 

forskarutbildningen. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att ta 
initiativ till att följande insatser kan göras under 
2011: 
- Seminarium om att skriva avhandlingstext på 
engelska. 
- Författande av abstract på svenska och engelska. 
- Muntlig presentation av avhandlingsarbetet på 
engelska. 
- Läsfärdighet i franska och tyska. 

   
234 Medel för främjande av mobilitet och 

internationalisering. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att bereda 
ärendet vidare så att nämnden kan besluta om 
utlysningstext vid sammanträdet den 3 februari. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström   Jonas Lundblad 
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