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Närvarande ledamöter

Övrig närvarande

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Anton Emilsson
Rikke Lie Halberg
Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

Kristina Amrup Thorsbro
Stephan Borgehammar

ordflorande

sekreterare

$ Arende Beslut

70 Utseende av justeringsperson.

7l Fastställande av dagordning.

72 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för
Stephan Borgehammar.

73 Meddelanden.

Meddelandeförteckning, bilaga $73a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $73b.

74 Sammanträdestider under âr 202I

75 Kursansvarig ftir fakulteternas kurs inom
forskarskolan for Agenda 2030.

Anton Emilsson utses

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
Budget 2021 och antagningin/ör HT 2021.

Nämnden beslutar

att ge Stephan Borgehammar nìãrvaro-, yttrande-
och forslagsrätt under sammanträdet.

Meddelandeforteckning och fiirteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar

att sammanträda klockan 13.15-16.00 foljande
datum:
den 8 februari
den 15 mars
den 26 april
den24maj
den 7 juni
den 6 september
den 18 oktober
den 6 december.

Nämnden beslutar

att utse Håkan Jönsson att tillsammans med Karin
Salomonsson vara kursansvarig för HT-fakulteter-
nas kurs inom forskarskolan ftir Agenda 2030.
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$ Arende Beslut

76 Allmän studieplan for licentiatexamen i
kognitiv semiotik.

jfr $ 6s
Dnr U 20201828

Handlingar, se akten

77 Allmän sfrrdienlan für dolctnrcevernen i

tyska.

Dnr U 2020/848

Handlingar, se akten

78 Allmän studieplan för doktorsexamen i
japanska med språkvetenskaplig
inriktning.

DnrU 20201764

Handlingar, se aklen

79 Utlysning av doktorandanställning i
historia inom ett externfinansierat projekt.

Dnr STYR 202011665

anhållan från institutionen, bilaga g 79

80 Antagning till forskarutbildning i
mänskliga rättigheter

Nämnden beslutar

att fijreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att itttãtta utbildning på forskamivå ftjr
licentiatexamen i kognitiv semiotik.

Nämnãcn hcclrrfar

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att iwätta utbildning på forskarnivå för
doktorsexamen i tyska,

attlágga ner utbildning på forskarnivå fbr
doktorsexamen i tyska med språkvetenskaplig
inriktning.

Nämnden beslutar att fastställa allmän studieplan
för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i
tyska.

Nämnden konstaterar att det inom HT-fakultetema
finns utbildning på forskarnivå för doktorsexamen i
japanska, även om det inte har antagits några
doktorander de senaste åren.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen för
ytterligare beredning, med beaktande av möjlig-
heten att behålla ämnet japanska, utan inriktning

Nämnden beslutar

att fiireslå dekanus att besluta

att utlysa en doktorandanställning i historia
inom projekt et Ukranian Long-dis tance
Nationalism in the Cold War, frnansierad av
projektets medel.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att den l januari 2021 arÍa Darcy Thompson
till forskarutbildning i mänskliga rättigheter,

att tilldela Darcy Thompson doktorand-
anställning i högst tvâ âr, under förutsättning
av att medel för detta överfürs från Samhälls-
vetenskapliga fakutleten.
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$ Beslut

81 Budget 202I ochantagning inflor HT 2021 Ordftjranden rapporterar från fakultetsledningens
budgetarbete.

Fakultetsstyrelsen föreslår fakultetsstyrelsen att
utlysa 22 fakultetsfinansierade doktorand-
anställningar inför höstterminen 2021 .

Nämnden beslutar

att uppdra åt sekreteraren att inhänrta institutioner-
nas önskemål genom remiss.

Vid protokollet
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