
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2019-02-04 klockan 13.15 – 15.35 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Tania Norell doktorand  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Frånvarande ledamot Oskar Hansson studerande  

    

Övriga närvarande Hege Markussen utbildningsledare §87 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
84 Utseende av justeringsperson. Tania Norell utses. 
   
85 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
86 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §86. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Lena Ambjörn rapporterar från samarbetsrådet för 
forskarskolan i historiska studier. 

   
87 Humanistiska och teologiska fakulteternas 

plan för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av befintlig utbildning 
på forskarnivå 2019. 
 
Dnr STYR 2019/204 
 
Jfr §§61, 69 och 82. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar  
 
att uppdra åt utbildningsledaren att med ändringar i 
enlighet med diskussionen föra dokumentet vidare 
för beslut i fakultetsstyrelsens arbetsutskott. 

   
88 Uppdrag inför revidering av HT-

fakulteternas ”professorsprogram”. 
 
Dnr STYR 2018/1641 
 
Jfr §83. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
nämndens yttrande. 

   
89 Remiss: Ökad attraktionskraft för 

kunskapsnationen Sverige. 
 
Dnr V 2019/22 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att betänkandet inte 
behandlar sitt uppdrag ur ett doktorand- eller 
forskarutbildningsperspektiv. Särskilt saknar 
nämnden förslag på åtgärder för att underlätta 
internationella samarbeten inom forskarutbildning. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2019-02-04 

 

§ Ärende Beslut 

 
90 Doktorandanställning i religionsfilosofi 

med etik. 
 

Dnr PA 2018/3065 
 
Handlingar, se MyNetwork! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Jonathan Morgan till utbildning på 
forskarnivå i religionsfilosofi med etik samt 
att tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 

 
att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Ylva Johansson, Johanna 
Westman, Ilona Silva och Maria Kjellsdotter 
Rydinger. 

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Tania Norell 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2019-03-18 klockan 13.15 – 15.50 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Frånvarande ledamot Tania Norell doktorand annat åtagande 

    

Övriga närvarande Stephan Borgehammar professor till och med §93 

 Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
91 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
92 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
93 Introduktionskursen. 

 
Fastställd litteraturlista, bilaga §93. 

Stephan Borgehammar redogör för utvärderingen 
av 2018 års kurs och för sitt förslag till ändrad 
litteraturlista. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa litteraturlistan enligt bilaga. 

   
94 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §94. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 

   
95 Oscar II:s stipendium. 

 
Dnr V 2019/144 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för 
humanistiska fakulteten 2019 tilldelas Paul 
Linjamaa; 
 
att avstå från att lämna förslag till stipendiat för 
teologiska fakulteten, då inga förslag inkommit. 

   
96 Beredningsgrupp för 

doktorandanställningar inom forskarskolan 
med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030. 
 
Dnr PA 2019/299 
 
Jfr §68. 

Nämnden beslutar 
 
att inrätta en beredningsgrupp, bestående av 
prodekanus (ordförande), Lena Ambjörn, Barbara 
Törnquist-Plewa och en doktorandrepresentant, 
med uppdrag att bereda ärendet inför nämndens 
behandling vid sammanträdet den 27 maj. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2019-03-18 

 

§ Ärende Beslut 

 
97 Principerna för relationen mellan 

anställningar som finansieras inom 
forskarskolan i historiska studier och 
normalt fakultetsfinansierade 
anställningar. 
 
Jfr §81, näst sista stycket. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att inför 
nästa sammanträde utarbeta förslag till beslut. 

   
98 Forskarutbildningsnämndens 

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

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2019-04-29 klockan 13.15 – 14.40 
  
 

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn  professor  

 Samuel Byrskog  professor, prodekanus ordförande 

 Mattias Gunnemyr  doktorand  

 Oskar Hansson studerande  

 Olof Sundin  professor  

 Yvonne Maria Werner professor  

    

Frånvarande ledamot Tania Norell doktorand semester 

    

Övrig närvarande Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 

§ Ärende Beslut 

 
99 Utseende av justeringsperson. Yvonne Maria Werner utses. 
   
100 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
101 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §101a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §101b. 

Meddelandeförteckning och förteckning över 
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna.  

   
102 Principerna för relationen mellan 

anställningar som finansieras inom 
forskarskolan i historiska studier och 
normalt fakultetsfinansierade 
anställningar. 
 
Jfr §81, näst sista stycket, och §97. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 

att fastställa följande princip: 
 
Vid varje utlysningstillfälle görs en 
helhetsbedömning av institutionernas önskemål om 
utlysning och önskemålen om utlysning av 
anställningar finansierade genom forskarskolan i 
historiska studier. Institutionerna förutsätts i sina 
remissvar ta hänsyn till forskarskolans önskemål 
vid rangordningen av de önskade anställningarna. 
Vid forskarutbildningsnämndens beredning och 
dekanus beslut kan helhetsbedömningen innebära 
att fördelningen av de fakultetsfinansierade 
anställningarna påverkas av vilka ämnen 
forskarskolans anställningar avser. 

   
103 Forskarutbildningsnämndens 

handlingsplan. 
 
Fastställd handlingsplan, bilaga §103. 
 
Jfr §98. 

Diskusssion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa handlingsplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2019-04-29 

 

§ Ärende Beslut 

 
104 Medel för forskarutbildningsnätverk. 

 
Dnr V 2018/2360 
 
Handlingar, se ärendet! 

Nämnden beslutar  
 
att fördela medel enligt följande: 
 
Konsthistoria och visuella studier 15 000 
 
Historisk osteologi   4000 
 
Antikens kultur och samhällsliv. 
historisk arkeologi, arkeologi  63 840 
 
Medel tilldelas inte för doktorander som  
finansierats genom forskarskolan i historiska 
studier. 

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jesper Olsson  
 
 
Justeras 
 
 
 
Samuel Byrskog Yvonne Maria Werner 



























LUNDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2019-09-09 klockan 9.15 - 12.30

professor
professor, prodekanus
student
doktorand
professor
professor

utbildningsledare
dekanus
professor

1(4)

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Kristina Cekanovic
Fredrika Larsson
Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

Frånvarandeledamöter JakobGreen-Werkmäster doktorand

ordlorande

t.o.m. $ 152

Särskilt kallade

Ovrig närvarande Kristina Arnrup Thorsbro fakultetssekreterare sekreterare

Hege Markussen
Johannes Persson
Marina Svensson

$ 1s4

$ 156

$ 1s6

g Ãrende Beslut

145 Utseende av justeringsperson.

146 Fastställande av dagordning.

147 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $ 1 47a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $147b.

148 Anhållan om att anta Robert Thavenius till
utbildning på forskarnivå i konsthistoria
och visuella studier med annan
finansiering.

Dnr STUD 201915503

Anhållan, bilaga $148

I49 Anhållan från filosofiska institutionen om
att anta en doktorand i kognitions-
vetenskap inom forskarskolan med fokus
på samhdllsutmaningar och Agenda 2030,

Dnr PA 201913030

Lena Ambjörn utses

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ordforanden redogör flor arbetsutskottets
behandling av ärendet om samarbetsavtal for
forskarskolan i historiska studier.

Därefter läggs meddelandeftjrteckning och
forteckning över delegationsbeslut till
handlingarna.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

aTT anLa Robert Thavenius till utbildning på
forskamivå med licentiatexamen som mål i
konsthistoria och visuella studier med annan
finansiering i enlighet med institutionens
anhållan.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Alexander Tagesson till utbildning på
forskarnivå i kognitionsvetenskap, finansierad
av Filosofiska institutionens myndighets-
kapital.Handlingar, se Varbi!

4,{



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2019-09-09

2(4)

$ Arende Beslut

150 Utlysning av doktorandanställningar infor
vårterminen 2020.

Anhållan från Filosofiska institutionen,
bilaga $150a
Anhållan från Språk- och litteratur-
centrum, bilaga $150b

151 Allmän studieplan flor utbildning på
forskarnivå i nordiska språk.

Dnr U 2019/424

Fastställd studieplan, bilaga $ 151

152 Äskanden inftir budget 2020

Nämnden beslutar

att foreslå dekanus att besluta

att den 15 september låta utlysa två
doktorandanställningar i praktisk filosofi inom
proj ektet Lund Gothenburg Respons ib ility
Project, finansierade av projektets medel;

att återremittera anhållan om att utlysa doktorand-
anställning i neurolingvistik ftir komplettering med
information om institutionens beredning och
dokf orandanställningens finansiering.

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan for utbildning på
forskarnivå till doktorsexamen i nordiska språk med
korrigering av antalet poäng for den ämnesspecifika
kursen;

att fastställa allmän studieplan for utbildning på
forskarnivå till licentiatexamen i nordiska språk
med korrigering av antalefpoäng for den
ämnesspecifika kursen.

Ordforanden redogör lor fakulteternas budget-
process och nämndens roll i processen. Nämnden
konstaterar att högst prioriterat är att öka antalet
doktorandanställningar.

Nämnden beslutar

att äska 25 doktorandanställningar;

att äska 290.000:- for ämnesspecifika samarbeten
inom Europa ftir ämnen utanfor forskarskolorna;

att äska 50.000:- for doktoranders arrangemang;

att äska 100.000:- lor fakultetsövergripande kurser
på forskarnivå;

att forklara punkten omedelbart justerad.

¿k4q'



LUIDS I.]1\IVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutb ildningsnämnden

PROTOKOLL

2019-09-09

3(4)

$ Arende Beslut

153 Sammanträdestider under år 2020

154 Planering av fakulteternas
kvalitetssäkringsarbete

1 55 Kursansvar flor kurs inom forskarskolan
med fokus på samhällsutmaningar och
Agenda 2030.

156 Inrättande av forskarutbildningsämne i
Öst- och Sydöstasienstudier.

Dnr U 20191269

Jfr $ 143

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att sammanträda klockan 13. I 5-1 6.00 loljande
datum:
den 10 februari
den 16 mars
den27 april
den 25 maj
den 8 juni
den 14 september
den 19 oktober
den 7 december.

Utbildningsledaren redogör for florutsättningarna
for fakulteternas kvalitetsarbete, däribland UKÄ : s

planer for lärosätesgranskningen.

Temat for fakulteternas kvalitetsarbete 2020 är
internationalisering. Det innebär att arbetet behöver
anpassas till den internationaliserinsplan som
universitetet forväntas fastställa inom kort.

Nämnden beslutar

att uppdra åt utbildningsledaren

att äska medel for kartläggning av
doktoranders mobilitet;

att äska medel for arbete med avtal for gemen-
saÍrma forskarutbildningar.

Nämnden beslutar

att utse Eric Brandstedt att tillsammans med Lena
Halldenius vara kursansvarig for HT-fakulteternas
kurs inom forskarskolan med fokus på samhälls-
utmaningar och Agenda 2030.

Dekanus redogör for bakgrunden till ärendet,
däribland florutsättningar och konsekvenser ftir
inforlivandet av Centrum for Öst- och Sydöst-
asienstudier i HT-fakulteterna.

Nämnden beslutar foreslå arbetsutskottet

att inrätta utbildning på forskarnivå i ämnet
Öst- och Sydöstasienstudier.

tu^"& t¿
Kristina Arnrup Thorsbro



LUNDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

$

Justeras

Samuel

PROTOKOLL

2019-09-09

Beslut

Lena
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2019-10-14 klockan 13.15 - 15.00

professor
professor, prodekanus
student
doktorand
professor
professor

t(2)

Frånvarande ledamöter

Övrig nfirvarande

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Kristina Cekanovic
Fredrika Larsson
Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

Jakob Green-Vy'erkmäster doktorand

Manuela Rossing administratör

ordförande

sekreterare

ô Arende Beslut

157

ts8

159

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordning.

Meddelanden.

Kristina Cekanovic utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandeförteckning och förteckning över
delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till
handlingarna.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att läta utlysa en doktorandanställning i neurolingvistik
inom projektet The cortical hierarchy ofnative
phonolo gic al profic iency, fi nansierad av projektets
medel.

Inom ramen för den särskilda satsningen Humaniora
2020, i samband med Vetenskapssocietetens
hundraarsj ubileum, ska HT- fakulteterna utlysa tre
doktorandtjänster.

Nämnden beslutar

att doktorandtjänstema ska ingå i ordinarie utlysning.

att ge prodekanen i uppdrag att formulera ett ftirslag
som ska presenteras för nämnden kring hur
utlysningarna ska relatera till satsningen Humaniora
2020 och Vetenskapssocieteten.

Nämnden granskar studieplanen och beslutar att ftireslå
följande ändringar

att på sida 2, i slutet av meningen som lyder "visa
fiirståelse av komplexa samhälleliga problem av särskild
relevans i Öst- och Sydöstasien samt fördjupad

Meddelandeförteckning, bilaga $ 1 59a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $159b.

160 Utlysning av en doktorandanställning i
neurolingvistik.

Institutionens anhållan, bilaga $ 160

161 Tre doktorandanställningarinom
Humaniora 2020.

162 Allmän studieplan i Öst- och
Sydöstasienstudier.

Studieplan, bilaga $ 162.



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbi ldningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2019-10-14 klockan 13.15 - 15.00

2(2)

ô Ärende Beslut

163 Remiss till institutionerna rörande
utlysningar av doktorandanställningar
inftir VT 2020.

Förslag till remiss, bilaga $ 163

164 Oversyn av HT-fakulteternas
anvisningar och riktlinjer för
disputation.

Anvisningar för disputation, bilaga

$164.

ftirståelse rörande ett specifikt land" lägga till "eller en

specifik region".

att på sida 4 ändra från "demonstrerad kunskap i
engelska och i ett språk i regionen av relevans för
avhandlingsarbetet" till "mycket goda kunskaper i
engelska och i ett språk i regionen av relevans för
avhandlingsarbetet".

Nämnden vill även ställa fragan till institutionen om de

vill beskriva forskningsämnet som både "mång- och
tvärvetenskapligt".

Nämnden beslutar

att uppdra åt sek¡eteraren att inhämta institutionernas
önskemål genom remissen.

Diskussion.

Nåimnden beslutar

att ändra kavet på minsta upplaga av doktorsavhandling
vid HT-fakultetema från 200 till 100 exemplar, fördelat
på l0 exemplar till institutionen, 60 exemplar till Kansli
HT och 30 exemplar att disponeras av doktoranden.
Minst l0 exemplar av dessa ska finnas allmänt
tillgängliga vid disputationen.

att ge prodekanen och sekreteraren i uppdrag att
formulera ett förslag på tillägg i anvisningama angående
mottagning av opponent och betygsnämnd.

Vid nrotokollet

-þtt*^'
Manuela Rossing

Justeras m" tl

Samuel
Vl



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter Lena Ambjörn
Samuel Byrskog
Kristina Cekanovic
Rikke Lie Halberg
Fredrika Larsson
Olof Sundin
Yvonne Maria Wemer

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2019-12-09 klockan 13.15 - 15.50

professor
professor, prodekanus
student
doktorand
doktorand
professor
professor

l(4)

övrig närvarande Kristina Arnrup Thorsbro fakultetssekreterare

ordforande

t.o.m. $ 173

t.o.m. del av $ 174

sekreterare

$ Arende Beslut

165 Utseende av justeringsperson.

166 Fastställande av dagordning.

167 Meddelanden.

Meddelandefürteckning, bilaga $ I 67a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $167b

168 Anhållan om att anta till utbildning på
forskarnivå i konsthistoria och visuella
studier med ar¡ran finansiering.

Dnr STI-ID 2019/5503

jfr $ 134 2019-06-10

,Âtertagande, bilaga $ 1 68

169 Engelsk benämning på ämnet spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning.

DnrU 20191574

Ansökan från SOL, bilaga $169

Olof Sundin utses.

Arendepunkt 4 Resultat och åtgärderfrån
kvalitetsdialogerna 2019 stryks. En punkt Utlysning
av doktorandans tällningar med annan finansiering
den I februari läggs till. Med dessa ändringar
fastställs dagordningen.

På nämndens ftiregående möte behandlades frågan
om antalet exemplar som ska tryckas av doktors-
avhandlingar. Arendet har ftjrts vidare till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott som har
beslutsrätten i frågan.

En doktorandanställning med annan finansiering i
neurolingvistik har utlysts. Nämnden kommer att
ombedas fatta ett per capsulam-beslut i
antagningsfrågan, för att den som antas ska kunna
påbörja utbildningen eft er årsskiftet.

Institutionen för kulturvetenskaper har gjort en
genomgång av ärendet och konstaterar att
förutsättningar för antagning inte finns.

Nämnden beslutar

att avsluta ärendet.

Nämnden beslutar

att ändra den engelska benämningen på
forskarutbildningsämnet spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning till Hispanic
Literatures.

&r



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2019-12-09

2(4)

$ Arende Beslut

170 Allmän studie.plan för utbildning på
forskamivå i Ost- och Sydöstasienstudier.

Dnr U 20191481

jfr $ 162 2019-10-14

Fastställd studieplan, bilaga $ 170

17l Allmän studieplan for licentiatexamen i
konsthistoria och visuella studier.

Dnr U 20L9/529

Fastställd studieplan, bilaga S1 71.

172 Medel for ämnesspecifika nätverk

Dnr V 20L9 /2360

Ansökan från CTR, bilaga $172

173 Antagning av två doktorander i praktisk
filosofi inom projektet LGRP

Dnr PA 201913136

Handlingar, se Varbi!

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan ftir utbildning på
forskamivå till doktorsexamen i Öst- och
Sydöstasienstudier.

Nämnden beslutar

att fastställa allmän studieplan för utbildning på
forskamivå till licentiatexamen i konsthistoria och
visuella studier, med redaktionella ändringar.

Nämndens ordforande anmäler jäv. Vice ordförande
leder nämnden under ärendet.

Nämnden enas om att det i framtiden bör framgå
tydligt om medel kan sökas retroakfivt eller ej.

Nämnden beslutar

att bevilja medel ur posten för ämnesspecifika
nätverk till Centrum for teologi och religions-
vetenskap att användas i enlighet med ansökan.

Nämnden konstaterar att de två erinran som har
kommit in saknas i underlaget från institutionen.

Nämnden beslutar

att be institutionen komplettera med de erinran som
inkommit samt protokoll från institutionsstyrelsens
behandling av ärendet,

att fatta ett per capsulam-beslut i antagningsfrågan,
ftjr att den som antas ska kurura påbörja utbild-
ningen efter årsskiftet.

Nämnden önskar for framtiden en mer utförlig
bedömning av samtliga behöriga sökande i enlighet
med fakultetemas riktlinjer för institutionernas
yttranden angående dokforandanställningar och
antagning till forskarutbildning.

kxr



LUNDS TJNIVERSITET
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174 Fördelning av doktorandanställningar inför
utlysning den I februari 2020.

Dnr STYR 20l9ll7l4

Äskanden från institutionerna, bilaga $174

För tre av institutionema saknas redogörelser ftir
om och i så fall hur doktorandrepresentanter har
medverkat i framtagandet av institutionens äskande.
Nämndens sekreterare har varit i kontakt med dessa

institutioner som bekräftar att dokforand-
representant har deltagit.

Nämnden beslutar

att föreslå dekanus att besluta

att den 1 februari 2020lëûa utlysa följande 27
fakultetsfi nansierade doktorandanställningar:

en i osteologi

en i arkeologi

fem gemensamma for Gamla testamentets
exegetik, global kristendom och interreligiösa
relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya
testamentets exegetik, praktisk teologi,
religionsfilosofi med etik och systematisk
teologi,

en i praktisk filosofi,

en i teoretisk filosofi,

två i Öst- och Sydöstasienstudier,

en i mediehistoria,

en i idé- och lärdomshistoria,

en i bokhistoria,

en i musikvetenskap,

en i biblioteks- och informationsvetenskap,

fura gemensamma för allmän språkvetenskap,
engelska med språkvetenskaplig inriktning,
fonetik och nordiska språk,

en i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning,

en i filmvetenskap,

en i litteraturvetenskap,

en i franska,
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175 Utlysning av dolforandanställningar med
annan finansiering den 1 februari2019.

Dnr STYR 201911714

Äskanden från Filosofi ska institutionen
och Historiska institutionen, bilaga $175

Vid protokollet

två gemensamma ftir italienska, latin,
semitiska språk och spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning,

samt

en i kognitiv semiotik.

Nämnden beslutar

att ftireslå dekanus att besluta

att den i februari 2020läta utlysa foljande
anställningar, finansierade på annat sätt:

två i historia, finansierade inom forskarskolan
i historiska studier,

en i kognitionsvetenskap, finansierad inom
projektet "The Cradle of Avian Social
Cognition" under tre år och, i enlighet med
praxis, av HT-fakulteterna under ett år,

en i kognitionsvetenskap, finansierad inom
projektet "The imperfect creator creating the
perfect: Ethics for autonomous systems/Al"

samt

en i praktisk filosofi, finansierad inom
projektet "The imperfect creator creating the
perfect: Ethics for autonomous systems/Al".
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