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ordforande

Ovrig närvarande Kristina Arnrup Thorsbro fakultetssekreterare sekreterare

$ Arende Beslut

82 Utseende av justeringsperson.

83 Fastställande av dagordning.

84 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $ 84a.
Förteclming över beslut per delegation,
bilaga $84b.

85 Sammanträdestider under är 202I

86 Inrättandeavforskarutbildningsämnet
j apanska med språkvetenskaplig
inriktning.

Dnr U 2020/764

jfr $ 78 2020-10-19

Motivering, bilaga $ 86a
Förslag till studieplan, bilaga $ 86b

87 Allmän studieplan for doktorsexamen i
historisk arkeologi.

Dnr U 2020/993

Olof Sundin utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandeförteckning och ftjrteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingama.

Sekreteraren informerade om utfallet av
doktoranders ansökningar om forlängning p. g.a.

coronarelaterade problem.

Ordforanden rapporterade från mötet med referens-
gruppen den26 november.

Nämnden beslutar

att sammanträda den 22mars klockan 13.15-16.00 i
stället for den 15 mars.

Nämnden konstaterar att det firurs forskarutbildning
i japanska och att det inte finns någon övertygande
anledning att, i strid med fakultetemas policy for
forskarutbildningen, inskränka ämnet.

Nämnden beslutar

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att avslå begäran att inrättautbildning på
forskarnivå for doktorsexamen i japanska med
språrkvetenskaplig inriktning.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir
ytterligare beredning, med förtydligande av
begreppen "metodislf" och "den muslimska
världen".Handlingar, se akten
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$ Arende Beslut

88 Allmän studieplan ftir doktorsexamen i
antikens kultur och samhällsliv.

DnrU 2020/994

Handlingar, se akten

89 Doktorandanställning i allmän
språkvetenskap inomprojektet Based on a
true story?

Dnr PA 2020/2933

Handlingar, se Varbi

90 Doktorandanställning i neurolingvistik
inom projekt et En dubbel
ko mp I exi t e t s gr adi ent te o ri fo r
talbe arb e tning i hj ärnan.

Dnr PA 202012934

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan für utbildning på
forskamivå till doktorsexamen i antikens kultur och
samhällsliv.

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

att arúa Kajsa Gullberg till utbildning på
forskamivå i allmän språkveienskap samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra år;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppftira Thorsten Tepper och Jacob
T.eon

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att arúa Claudia Sjöström till utbildning på
forskarnivå i neurolingvistik samt att tilldela
henne doktorandanställning i högst fyra â,x.

att inte föra upp någon reserv.
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$ Arende Beslut

9l Fördelning av doktorandanställningar inftir
utlysning den 1 februari 2021.

Dnr STYR 202011993

Handlingar, se akten

Nämnden konstaterar att det är osäkert om det
kommer att finnas handledarkompetens i
religionshistoria från september 202I ochfyra ân

framåt.

Nämnden beslutar

att ftireslå dekanus att besluta

att den 1 februari 20211ãúautlysa foljande2Z
fakultetsfinansierade doktorandanställningar:

en i historisk arkeologi

tre gemensamma för Gamla testamentets
exegetik, global kristendom och interreligiösa
relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya
testamentets exegetik, religionsfilosofi med
etik och systematisk teologi,

en i kognitionsvetenskap

en i praktisk filosofi,

en i teoretisk filosofi,

en i mänskliga rättigheter,

en i retorik,

en i etnologi,

en i konsthistoria och visuella studier,

en i idé- och lärdomshistoria,

tre gemensamma for allmän språkvetenskap,
engelska med språkvetenskaplig inriktning,
fonetik och nordiska språk,

en med inriktning mot språkbearbetning,

en i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning,

en i litteraturvetenskap,

en med inriktning mot barnlitteratur,

två gemensamma for latin, semitiska språk,
slaviska språk och spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning,

samt

en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria.
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$ Arende Beslut

Vid protokollet

Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Samuel Byrskog

Nämnden beslutar

att föreslå dekanus att besluta

att den 1 februari 2021lätautlysa ftiljande
anställningar, finansierade på annat sätt:

två i historia, finansierade inom forskarskolan
i historiska studier,

en i antikens kultur och samhällsliv,
finansierad inom forskarskolan i historiska
studier,

samt

tre i utbildningsvetenskap, finansierad inom
den fakultetsövergripande forskarskolan.

Sundin
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