
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-02-14 klockan 9.15 – 11.35 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor från och med §3 

    

Frånvarande ledamot Oskar Hansson studerande sjukdom 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §1-3 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
1 Utseende av justeringsperson. Nämnden beslutar att tillämpa systemet att 

uppdraget som justeringsperson roterar i 
bokstavsordning. 
 
Lena Ambjörn utses. 

   
2 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
3 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 

utbildning på forskarnivå. 
 
PM från utbildningsledaren, bilaga §3. 
 
Jfr föregående mandatperiods §186. 

Utbildningsledaren redogör för ärendets bakgrund 
och arbetsgruppens förslag. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fortsätta planeringen för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling i enlighet med 
utbildningsledarens PM, bland annat innefattande 
kvalitetsdialoger med institutionerna i oktober 
2018. 

   
4 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §4a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §4b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Sekreteraren meddelar att doktorandanställningar 
utlysts den 1 februari i enlighet med dekanus beslut. 
 
Mattias Gunnemyr informerar om HTDR:s arbete 
vad gäller Academic Skills. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-02-14 

 

§ Ärende Beslut 

 
5 Nämndens arbetsformer. Ordföranden påminner om god sed vad gäller 

spridning av information från sammanträden. 
 
Nämnden beslutar 
 
att till vice ordförande i nämnden för 
mandatperioden utse Lena Ambjörn;  
 
att inrätta en referensgrupp bestående av en 
representant från varje institution, normalt 
biträdande prefekt, studierektor eller annan 
ansvarig för forskarutbildning, med uppgift att 
företräda hela institutionen samt informera och 
återrapportera i båda riktningarna. 

   
6 Sammanträdestider. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15(-12) den 22 mars, 29 maj, 
14 juni, 6 september (eventuellt heldag), 18 
oktober och 6 december. 

   
7 Introduktionskursen. Nämnden beslutar 

 
att ge Stephan Borgehammar i uppdrag att vara 
ansvarig för kursen hösten 2018; 
 
att kalla honom till nästa sammanträde för 
diskussion om kursens former, litteraturlista etc. 

   
8 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historisk osteologi. 
  
Dnr U 2017/636 

 
Fastställd studieplan, bilaga §8. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi enligt bilaga. 

   
9 Utvärderingen av forskarskolan i historiska 

studier. 
Ordföranden redogör för ärendets bakgrund. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden avser att återkomma till vissa frågor 
rörande forskarskolan under året. 

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Jesper Olsson Samuel Byrskog   Lena Ambjörn 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-03-22 klockan 9.15 – 11.40 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Yvonne Maria Werner professor §§12-16 (§17 jäv) 

    

Frånvarande ledamöter Samuel Byrskog  professor, prodekanus resa 

 Olof Sundin  professor vård av barn 

    

Övriga närvarande Stephan Borgehammar professor §§10-12 

 Fanni Faegersten internationell koordinator §13 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 

 Katarina Wingkvist internationell handläggare §13 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
10 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 
   
11 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
12 Introduktionskursen. 

 
Fastställd litteraturlista, bilaga §12. 
 
Jfr §7. 

Stephan Borgehammar redogör för sitt förslag till 
ändrad kursplan, ändrad litteraturlista och 
kursplanering. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att med vissa ändringar tillstyrka förslaget till 
kursplan inför beslut av prodekanus; 
 
att fastställa litteraturlistan enligt bilaga. 

   
13 Information från internationella kontoret. Fanni Faegersten och Katarina Wingkvist 

informerar om internationella kontoret och dess 
verksamhet, särskilt vad gäller mobilitet, utbyten 
och avtal. 
 
Nämnden konstaterar behovet av kompetens vad 
gäller avtal om gemensam eller dubbel examen på 
forskarnivå. Internationella kontoret meddelar att 
det i sista hand är en fråga om resurser. 

   
14 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §14a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §14b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Mattias Gunnemyr informerar från HTDR:s första 
workshop inom ramen för Academic Skills. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-03-22 

 

§ Ärende Beslut 

 
15 Remiss: En strategisk agenda för 

internationalisering. 
 
Dnr V 2018/539 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att delbetänkandet knappast 
innehåller ekonomiska resurser kopplade till de 
föreslagna målen. Ett exempel är mål nr 4, s 23, där 
5 miljoner kronor måste anses otillräckligt för att 
uppnå det mål som föreslås. 
 
Nämnden konstaterar också att det inte alltid (jfr 
nämnda mål) entydigt framgår om doktorander kan 
inkluderas i gruppen ”lärare”. 

   
16 Strategisk plan för HT-fakulteterna. 

 
Dnr STYR 2018/275 

Diskussion. 
 
Nämnden vill särskilt framhålla vikten av att 
doktorander och deras perspektiv inkluderas i 
begreppet medarbetare utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller. 
 
Nämnden konstaterar med tillfredsställelse att 
universitetets strategiska plan tydligt tar ställning 
för den ämnesbredd som är karaktäristisk inte minst 
för HT-fakulteterna. Nämnden vill understryka att 
denna bredd är viktig att bibehålla inom 
forskarutbildningen, men också inom utbildningen 
på grundnivå och avancerad nivå och inom 
forskningen. Ett brett utbildningsutbud på 
grundnivå och avancerad nivå är en förutsättning 
för att kunna rekrytera doktorander till ett brett 
utbud av forskarutbildningsämnen, och 
motsvarande ämnesutbud inom forskningen är dels 
en av förutsättningarna för en god 
forskarutbildningsmiljö, dels en viktig del av 
arbetsmarknaden för färdiga doktorer. Nämnden 
förutsätter att dessa ställningstaganden för 
ämnesbredd också får genomslag vid ekonomiska 
beslut på olika nivåer. Ett sätt att underlätta 
upprätthållandet av ämnesbredd kan vara genom 
tvärvetenskaplig samverkan. 
 
Nämnden konstaterar vidare att universitetets 
strategiska plan innehåller ett antal formuleringar 
av typen ”god studiemiljö” och ”gott pedagogiskt 
stöd” (s 6, femte punkten), som behöver diskuteras 
och konkretiseras för att bli relevanta vid 
utarbetandet av fakulteternas strategiska plan. 
 
Nämnden föreslår slutligen att skrivargruppens 
förslag sänds på remiss inte bara till institutionerna 
utan också till verksamhetsnämnderna. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-03-22 

 

§ Ärende Beslut 

 
17 Oscar II:s stipendium. 

 
Dnr V 2018/220 

Nämnden konstaterar att det detta år har inkommit 
ovanligt många ovanligt starka förslag från 
institutionerna. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för teologiska 
fakulteten 2018 tilldelas Martin Wessbrandt; 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för 
humanistiska fakulteten 2018 tilldelas Henrik 
Andersson. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Lena Ambjörn Mattias Gunnemyr 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-05-29 klockan 9.15 – 11.40 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Övrig närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
18 Utseende av justeringsperson. Emil Stjernholm utses. 
   
19 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med tillägg av ärendet 

”Förlängning av doktorandanställningar”. 
   
20 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, global kristendom 
och interreligiösa relationer, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, religionshistoria med 
inriktning mot islamologi och systematisk 
teologi. 

 
Dnr PA 2018/327 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning som ska 
innefatta en bedömning av Annamaria Laviolas 
ansökan i systematisk teologi. 

   
21 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr PA 2018/328 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andreas Stephens till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Odysseus Stone, Julia Sjödahl 
och Fredrik Österblom. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-05-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
22 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/329 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Claudia Zeiträg till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Kristian Månsson och David 
Sivén. 

   
23 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr PA 2018/330 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Mark Wulff Carstensen har 
återtagit sin ansökan i ärendet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Signe Savén till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sebastian Östlund, Samuel 
Kazen Orrefur och Marta Johansson. 

   
24 Doktorandanställning i mänskliga 

rättigheter. 
 

Dnr PA 2018/331 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Therese Boje Mortensen till 
utbildning på forskarnivå i mänskliga 
rättigheter samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ida Gunge och Maria Gelotte. 

   
25 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr PA 2018/332 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Karl Haikola till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Leyla Belle Drake, Trine 
Gaarde Outzen, Alexander Isacsson, Göran 
Wennborg, Johan Larson Lindal och Asger Magne 
Birkkjær Hougaard. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-05-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
26 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr PA 2018/333 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Paola Derudas till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Victor Lundström och 
Franciszek Satalecki. 

   
27 Doktorandanställning i historisk osteologi. 

 
Dnr PA 2018/334 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Erika Rosengren till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Emma Maltin och Åsa 
Pehrson. 

   
28 Doktorandanställning i bokhistoria. 

 
Dnr PA 2018/335 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anne Ladefoged till utbildning på 
forskarnivå i bokhistoria samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Rikard Heberling och Carin 
Graminius. 

   
29 Doktorandanställning i musikvetenskap. 

 
Dnr PA 2018/336 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andreas Helles Pedersen till 
utbildning på forskarnivå i musikvetenskap 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ivan Chaparro och Maria 
Fogel. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-05-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
30 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/337 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Carin Graminius till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Karin Lundin, Claes 
Dahlquist, Johan Josefsson och Liv Estberger. 

   
31 Tre doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, kognitiv 
semiotik och nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/338 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762). 

   
32 Doktorandanställning i italienska eller 

semitiska språk. 
 

Dnr PA 2018/339 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762). 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-05-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
33 Fyra doktorandanställningar i engelska 

med litteraturvetenskaplig inriktning, 
filmvetenskap, litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning och Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria. 

 
Dnr PA 2018/340 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden konstaterar att det har saknats 
doktorandrepresentation i det organ, forsknings- 
och forskarutbildningsutskottet, som har utformat 
den gemensamma rangordning som är institutionens 
förslag. Att representation funnits i 
handledarkollegier och institutionsstyrelse kan inte 
ersätta denna brist. 
 
Nämnden konstaterar vidare att den gemensamma 
rangordningen synes vara grundad endast på att vart 
och ett av de fyra ämnen som rangordnat behöriga 
sökande ska tilldelas en anställning. Rangordningen 
av reserver stödjer denna tolkning. Argumentation 
för förslaget, grundad på kvaliteten i 
ansökningarna, saknas. 
 
Nämnden framhåller att en gemensam utlysning av 
en eller flera anställningar för flera ämnen innebär 
att samtliga sökande som rangordnas ska bedömas 
gemensamt, så att de mest meriterade antas, även i 
det fall reserver kommer att antas. Institutionens 
förslag strider mot detta och kan därför inte ligga 
till grund för beslut. 
 
Nämnden konstaterar slutligen att rangordningen av 
de sökande i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning inte är motiverad genom en jämförelse av 
de sökande i enlighet med nämndens riktlinjer för 
yttranden. 
 
Nämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet för ny beredning i enlighet 
med universitetets policy och föreskrifter för 
studentinflytande (LS 2011/762), med beaktande av 
ovanstående och i enlighet med nämndens riktlinjer 
för yttranden. 

   
34 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 

 
Dnr PA 2018/341 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Maximilian Roszko till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-05-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
35 Doktorandanställning i etnologi inom 

projektet Förfalskade läkemedel i ett 
mångkulturellt samhälle. Betydelsen av 
kunskapsutbyte mellan allmänhet och 
expertis. 

 
Dnr PA 2018/342 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Talieh Mirsalehi till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Josefine Løndorf Sarkez-Knudsen. 

   
36 Doktorandanställningar i praktisk filosofi 

inom projektet Gothenburg-Lund 
Responsibility Project. 

 
Dnr PA 2018/343 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden noterar att Mark Wulff Carstensen har 
återtagit sin ansökan i ärendet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Marta Johansson till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Moa Greitz till utbildning på 
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Signe Savén och Samuel 
Kazen Orrefur. 

   
37 Förlängning av doktorandanställningar. HTDR aktualiserar det ärende som behandlats av 

fakultetsstyrelsens arbetsutskott angående 
förlängning av doktorandanställningar. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Emil Stjernholm 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-06-14 klockan 9.15 – 11.15 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Emil Stjernholm doktorand  

 Olof Sundin  professor  

    

Frånvarande ledamot Yvonne Maria Werner professor konferensresa 

    

Övriga närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 

 Marianna Svensson ekonom jobbskuggning 

 Magnus Zetterholm universitetslektor, 
biträdande prefekt 

till och med del av 
§40 

 
 

§ Ärende Beslut 

 
38 Utseende av justeringsperson. Oskar Hansson utses. 
   
39 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänd ändring. 
   
40 Fyra doktorandanställningar i Gamla 

testamentets exegetik, global kristendom 
och interreligiösa relationer, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, religionshistoria med 
inriktning mot islamologi och systematisk 
teologi. 

 
Dnr PA 2018/327 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §20. 

Magnus Zetterholm redogör för beredningen av 
ärendet. Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
Magnus Zetterholm lämnar därefter sammanträdet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ryszard Bobrowicz till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Magdalena Dziaczkowska till 
utbildning på forskarnivå i global kristendom 
och interreligiösa relationer samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta Annamaria Laviola till utbildning på 
forskarnivå i systematisk teologi samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Simon Pedersen Schmidt till 
utbildning på forskarnivå i systematisk teologi 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Sebastian Ekberg, René 
Nissen, Tue Ravn, Enyi Hu, Ellen Vingren och 
David Wirzén. 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-06-14 

 

§ Ärende Beslut 

 
40 
forts 

 Nämnden avser att vid fördelningen av 
anställningar inför 2019 års utlysning beakta 
dekanus beslut den 12 april angående den 
förändrade handledarsituationen vad gäller 
religionshistoria och religionshistoria med 
inriktning mot islamologi. 

   
41 Tre doktorandanställningar i allmän 

språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, kognitiv 
semiotik och nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/338 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §31. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Victor Bogren Svensson till utbildning 
på forskarnivå i allmän språkvetenskap samt 
att tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Sandra Cronhamn till utbildning på 
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Juan Carlos Mendoza Collazos till 
utbildning på forskarnivå i kognitiv semiotik 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Johanna Karlsson och Eleni 
Seitanidi. 

   
42 Doktorandanställning i italienska eller 

semitiska språk. 
 

Dnr PA 2018/339 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §32. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Juhan Luomala till utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Naja Bjørnsson. 

   
43 Ansökan från [NN] om antagning till 

utbildning på forskarnivå i nordiska språk 
med annan finansiering. 
  
Dnr P 2018/2963 

 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden konstaterar att antagningsordningens 
huvudregel (kap 2) om att ledig utbildningsplats 
ska utannonseras äger företräde framför 
institutionens önskemål om kompetensutveckling 
för en redan anställd. Nämndens uppfattning är att 
det som redovisats inte motsvarar vad 
antagningsordningen anger som ”liknande 
särskilda skäl” för undantag från huvudregeln. 
 
Nämnden beslutar 
 

att föreslå prodekanus att besluta 
 
att avslå ansökan. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-06-14 

 

§ Ärende Beslut 

 
44 Utlysning av doktorandanställning i 

religionsfilosofi med etik inom projektet 
Det ensamma barnet – lärande och 
värdeförhandlingar i mottagandet av barn 
på flykt. 
 
Dnr STYR 20178/2854 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i religionsfilosofi med 
etik inom projektet Det ensamma barnet – 
lärande och värdeförhandlingar i 
mottagandet av barn på flykt, finansierad av 
projektets medel. 

   
45 Utlysning av doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 
 
Dnr STYR 2018/2862 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden konstaterar att den inkomna 
finansieringsplanen är otillräcklig, eftersom 
projektets dispositionstid förutsätter att 
motfinansiering ges med både det sista året av 
ordinarie anställningstid och all förlängning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att avslå anhållan om utlysning. 

   
46 Budget 2019. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå i första hand en utökning av antalet 
doktorandanställningar till 25 och i andra hand att 
Academic Skills tilldelas 60 000 kronor. 
 
Nämnden vill också aktualisera frågan om arvoden 
för opponent och betygsnämndsledamöter och avser 
att återkomma till den under hösten. 

   
47 Extra sammanträde. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda den 21 augusti klockan 9.15. 

   
48 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §48a. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Oskar Hansson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-08-21 klockan 9.15 – 9.50 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor per telefon 

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Oskar Hansson studerande  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Frånvarande ledamot Mattias Gunnemyr  doktorand konferensresa 

    

Övrig närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
49 Utseende av justeringsperson. Tania Norell utses. 
   
50 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
51 Fyra doktorandanställningar i engelska 

med litteraturvetenskaplig inriktning, 
filmvetenskap, litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning och Öst- och Centraleuropas 
kulturhistoria. 

 
Dnr PA 2018/340 
 
Handlingar, se MyNetwork! 
 
Jfr §33. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katja Jansson till utbildning på 
forskarnivå i spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Magdalena Malmfors till utbildning 
på forskarnivå i litteraturvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 
att anta Dooley Murphy till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 
att anta John Öwre till utbildning på 
forskarnivå i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Phyllis Boumans, Nina 
Vindum Rasmussen, Malin Niklasson, Eugenia 
Victoria Arria Álvarez, Christina Skagert och 
Mario Debón. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-08-21 

 

§ Ärende Beslut 

 
52 Utlysning av doktorandanställning i 

nordiska språk på halvtid med 
licentiatexamen som mål. 
 
Dnr STYR 2018/1206 
 
Handlingar, se akten! 
 
Protokollsanteckning, bilaga §52. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i nordiska språk på 
halvtid med licentiatexamen som mål, 
finansierad av institutionens medel enligt 
insänd finansieringsplan. 

 
Oskar Hansson lämnar protokollsanteckning enligt 
bilaga. 

   
53 Utlysning av doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap inom projektet What 
Can We Know About Ourselves? 
 
Dnr STYR 2018/1168 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2018 låta utlysa en 
doktorandanställning i kognitionsvetenskap 
inom projektet What Can We Know About 
Ourselves?, finansierad av projektets medel, 
med ett års motfinansiering och med eventuell 
förlängning utöver projektets dispositionstid 
finansierad av institutionen. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Tania Norell 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-09-06 klockan 9.15 – 14.50 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor fr o m del av §56 

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor §§58-61 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §61 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
54 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
55 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
56 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §56a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §56b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om situationen vad gäller 
förlängningar av doktorandanställningar. 

   
57 Remiss angående utlysning av 

doktorandanställningar den 1 februari 
2019. 
 
Dnr STYR 2018/1357  
 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inhämta 
institutionernas önskemål genom remiss så att 
nämnden kan behandla ärendet vid sammanträdet 
den 6 december. 

   
58 Sammanträdestider 2019. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 13.15(-16) följande dagar: 
 
4 februari, 18 mars, 29 april, 27 maj, 10 juni, 9 
september (eventuellt heldag), 14 oktober och 9 
december. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-09-06 

 

§ Ärende Beslut 

 
59 Rapport från nationell fakultetskonferens. Ordföranden informerar från den nationella 

fakultetskonferensen. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att, med utgångspunkt i den kartläggning som 
gjorts inför konferensen av de deltagande 
universitetens nivåer på arvoden och omfattning av 
olika arbetsinsatser vad gäller forskarutbildning, 
till budgetberedningen föreslå följande ändringar: 
 
1. En höjning av antalet handledningstimmar från 
minst 200 till minst 300 timmar per doktorand. 
 
2. En höjning av arvodet för opponent vid 
disputation från 7000 kronor till 10 000 kronor. 
 
3. Ett införande av arvode för ledamot i 
betygsnämnd vid disputation om 1000 kronor. 
 
Nämnden beslutar vidare 
 
att föreslå att medel avsätts för ämnesspecifika 
nätverkssamarbeten inom landet. 

   
60 Uppföljning av rekryteringsprocessen 

2018. 
Diskussion. 

   
61 HT-fakulteternas kvalitetssäkringssystem. 

 
Dnr STYR 2018/1257 

Utbildningsledaren redogör för förslaget i dess 
nuvarande form. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att inför nästa 
sammanträde utarbeta ett konkret förslag angående 
2019 års utvärderingsaktivitet baserat på dagens 
diskussion; 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att komplettera 
underlaget inför kvalitetsdialogen med rektor i 
enlighet med diskussionen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-09-06 

 

§ Ärende Beslut 

 
62 Remiss: Förslag till strategisk plan för 

Humanistiska och teologiska fakulteterna 
2019-2024. 
 
STYR 2018/275 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att lämna följande synpunkter på förslaget: 
 
1. Mot bakgrund av föregående års utlysningsstopp 
av fakultetsfinansierade anställningar föreslår 
nämnden ett tillägg i planen: ”En regelbunden och 
förutsägbar rekrytering av nya doktorander är en 
förutsättning för bibehållen hög kvalitet i 
forskarutbildningen.” 
 
2. Nämndens diskussion visade att ledamöterna 
gjort olika tolkningar av bisatsen ”vilket inte 
nödvändigtvis är en nackdel” i näst sista stycket på 
sidan 6. Nämnden föreslår därför att den stryks. 
 
3. Nämnden föreslår att nämnda stycke 
kompletteras så att det framgår att inte bara ”olika 
former av tvärvetenskaplig samverkan” utan också 
nationella och internationella ämnesnätverk är 
viktiga ”större sammanhang” för doktoranderna. 

 
 

Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-10-18 klockan 9.15 – 12.00 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor t o m del av §69 

 Yvonne Maria Werner professor fr o m del av §65 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §69 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
63 Utseende av justeringsperson. Lena Ambjörn utses. 
   
64 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
65 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §65a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §65b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Diskussion om rutiner för förlängning av 
doktorandanställningar med anledning av beslutet 
från fakultetsstyrelsens arbetsutskott (2018-09-19, 
§84). Beslutet ska meddelas nämndens 
referensgrupp. 
 
Med anledning av beslutet från universitetets 
forskarutbildningsnämnd (2018-09-24, §5) om 
obligatorisk kurs i forskningsetik för doktorander 
vill nämnden som sin uppfattning framföra att en 
kurs om 3 hp är alltför omfattande, om hela 
innehållet är universitetsgemensamt. För att kursen 
ska fylla sitt syfte krävs utrymme för fakultets- och 
ämnesspecifika perspektiv. Nämnden anser att ett 
ärende av denna typ borde föranleda universitetets 
forskarutbildningsnämnd att förordna om remiss 
till fakulteterna före beslutet. 
 
Ordföranden informerar från den pågående 
budgetberedningen. 

   
66 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Fastställda riktlinjer, bilaga §66. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-10-18 

 

§ Ärende Beslut 

 
67 Judaistik som forskarutbildningsämne. Nämnden beslutar 

 
att föreslå institutionen att fortsätta beredningen av 
förslaget till allmän studieplan i syfte att den ska 
kunna fastställas vid nämndens nästa sammanträde. 

   
68 Forskarskola med fokus på 

samhällsutmaningar och Agenda 2030. 
 
Dnr STYR 2018/1392 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fakulteternas båda anställningar inom 
forskarskolan ska utlysas den 1 februari samt att 
återkomma till ett preciserat förslag vid nästa 
sammanträde i samband med förslaget om 
utlysning av övriga anställningar; 
 
att fastställa följande hantering av beredningen av 
de båda anställningsärendena: 
 

1. Varje institution bereder ansökningarna 
från de sökande i institutionens 
forskarutbildningsämne(n) och avger ett 
samlat förslag till rangordning. 
 
2. En beredningsgrupp, inrättad av 
forskarutbildningsnämnden, bereder ärendet 
för forskarutbildningsnämnden och upprättar 
ett förslag till antagning. 
 
3. Forskarutbildningsnämnden lämnar förslag 
för beslut av prodekanus enligt normal 
handläggning. 

   
69 Plan för kvalitetsdialoger och -utvärdering 

2019. 
 
Dnr STYR 2018/1257 
 
Jfr §61. 

Utbildningsledaren redogör för sitt förslag till plan 
för kvalitetsdialoger och -utvärdering 2019. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att ge utbildningsledaren i uppdrag att bearbeta 
förslaget i enlighet med diskussionen. 
 
att uppföljningsdagen för 2018 års 
kvalitetsdialoger äger rum den 11 januari. 

   
70 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i utbildningsvetenskap. 
 
Dnr U 2018/623 
 
Fastställd studieplan, bilaga §70. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap enligt bilaga. 

 
 

 
 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-10-18 

 

§ Ärende Beslut 

 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Lena Ambjörn 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2018-12-06 klockan 9.15 – 12.55 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande t o m §82 

 Tania Norell doktorand t o m §82 

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor fr o m del av §81 

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §82 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
71 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 
   
72 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
73 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §73. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 

   
74 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 

Dnr PA 2018/3066 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Gabriel Vogel till utbildning på 
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Alexander Tagesson, Ludvig 
Londos och Lotta Stille. 

   
75 Doktorandanställning i nordiska språk. 

 
Dnr PA 2018/3067 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Johanna Karlsson till utbildning på 
forskarnivå i nordiska språk med 
licentiatexamen som mål samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst två år; 

 
att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Yvonne Jacobsson. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-12-06 

 

§ Ärende Beslut 

 
76 Allmänna studieplaner för utbildning på 

forskarnivå. 
 
a) antikens kultur och samhällsliv 
 
Dnr U 2018/751 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76a. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

 
b) fonetik 
 
Dnr U 2018/752 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76b. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
c) grekiska 
 
Dnr U 2018/753 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76c. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
d) historisk arkeologi 
 
Dnr U 2018/754 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76d. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
e) idé- och lärdomshistoria 
 
Dnr U 2018/755 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76e. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
f) kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap 
 
Dnr U 2018/756 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76f. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv enligt 
bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i fonetik enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i grekiska enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap enligt 
bilaga; 
 
 
 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2018-12-06 

 

§ Ärende Beslut 

 
76 
forts 

g) konsthistoria och visuella studier 
 
Dnr U 2018/757 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76g. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
h) kyrkohistoria 
 
Dnr U 2018/758 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76h. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
i) latin 
 
Dnr U 2018/759 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76i. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
j) mediehistoria 
 
Dnr U 2018/760 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76j. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
k) neurolingvistik 
 
Dnr U 2018/761 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76k. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
l) retorik 
 
Dnr U 2018/762 
 
Fastställd studieplan, bilaga §76l. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i konsthistoria och visuella studier 
enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i latin enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i mediehistoria enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i neurolingvistik enligt bilaga; 
 
 
 
 
 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i retorik enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
77 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska. 
 
Dnr U 2018/260 
 
Fastställd studieplan, bilaga §77. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i franska enligt bilaga. 

   
78 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i judaistik. 
 
Dnr U 2018/609 
 
Fastställd studieplan, bilaga §78. 

 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §67. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i judaistik enligt bilaga. 

   
79 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Nya testamentets exegetik. 
 
Dnr U 2018/545 
 
Fastställd studieplan, bilaga §79. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i Nya testamentets exegetik enligt 
bilaga. 

   
80 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i litteraturvetenskap. 
 
Dnr U 2018/728 
 
Fastställd studieplan, bilaga §80. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i litteraturvetenskap enligt bilaga. 
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§ Ärende Beslut 

 
81 Utlysning av doktorandanställningar den 1 

februari 2019. 
  
Dnr STYR 2018/1357 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att vid fördelningen av fakultetsfinansierade 
anställningar inte ta i beaktande eventuella 
anställningar som finansieras med sökta externa 
medel. 
 
Nämnden beslutar vidare 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 1 februari 2019 låta utlysa följande 22 
fakultetsfinansierade doktorandanställningar: 
 
tre gemensamma för Gamla testamentets 
exegetik, global kristendom och interreligiösa 
relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya 
testamentets exegetik, praktisk teologi, 
religionsfilosofi med etik och systematisk 
teologi, 
 
en i teoretisk filosofi, 
 
en i kognitionsvetenskap, 
 
en i historia, 
 
en i antikens kultur och samhällsliv, 
 
en i historisk arkeologi, 
 
en i etnologi, 
 
en i konsthistoria och visuella studier, 
 
en i retorik, 
 
en i mediehistoria, 
 
fyra gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning 
och nordiska språk, 
 
en i engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning, 
 
en i filmvetenskap, 
 
en i litteraturvetenskap, 
 
två gemensamma för franska och italienska, 
 
en i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria, 
 

forts. 
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§ Ärende Beslut 

 
81 
forts 

 samt följande anställningar, finansierade på 
annat sätt: 
 
två i praktisk filosofi, finansierade inom 
projektet ”Lund-Gothenburg Responsibility 
Project”, 
 
två i historia, finansierade inom forskarskolan 
i historiska studier, 
 
en i etnologi, finansierad inom forskarskolan i 
historiska studier, 
 
en i historisk arkeologi, finansierad inom 
forskarskolan i historiska studier, 
 
en i idé- och lärdomshistoria, finansierad inom 
forskarskolan i historiska studier, 
 
samt 
 
två gemensamma för samtliga ämnen, 
finansierade inom forskarskolan med fokus på 
samhällsutmaningar och Agenda 2030. 

 
Nämnden avser att under våren 2019 återkomma 
till en diskussion av principerna för relationen 
mellan anställningar som finansieras inom 
forskarskolan i historiska studier och normalt 
fakultetsfinansierade anställningar. 
 
Nämnden konstaterar att delar av beredningen av 
ärendet vid Språk- och litteraturcentrum förefaller 
ha genomförts av en arbetsgrupp utan doktorand- 
eller studentrepresentation. Nämnden erinrar 
institutionen på nytt om universitetets policy och 
föreskrifter för studentinflytande (LS 2011/762), 
baserade på högskolelagen och 
högskoleförordningen. Nämndens presidium 
kommer att kontakta institutionen för ytterligare 
klargörande av gällande regelverk. 

   
82 Uppföljning av kvalitetsdialoger 2018, 

inklusive uppföljningsdag den 11 januari 
2019. 
 
Dnr STYR 2018/1257 
 
Jfr §§61 och 69. 

Utbildningsledaren redogör för uppföljningen av 
kvalitetsdialogerna och planerna för 
uppföljningsdagen den 11 januari. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar  
 
att uppdra åt utbildningsledaren och sekreteraren 
att vidare förbereda uppföljningen och 
uppföljningsdagen.  
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§ Ärende Beslut 

 
83 Uppdrag inför revidering av HT-

fakulteternas ”professorsprogram”. 
 
Dnr STYR 2018/1641 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
nästa sammanträde utarbeta förslag till yttrande 
baserat på diskussionen. 

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr 
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