LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

Sammanträdestid
2020-02-10 klockan 13.15

Närvarande ledamöter

Övrig närvarande

r(2)

-

16.00

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog

professor
professor, prodekanus

ordförande

Rikke Lie Halberg
Fredrika Larsson

dokforand
doktorand

fr.o.m. $ 6

Olof Sundin

professor

Kristina Arnrup Thorsbro

fakultetssekreterare

sekreterare

Hege Markussen

utbildningsledare
utbildningsledare

$6
$6

student

förhinder
undervisning

Robin Stenwall

Frånvarande ledamöter Kristina Cekanovic
Yvonne Maria Wemer

professor

$

Arende

Beslut

1

Utseende av justeringsperson.

Lena Ambjörn utses.

2

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

3

Meddelanden.

Meddelandefürteckning och ftjrteckning över
delegationsbeslut läggs

till

handlingarna.

Meddelandeftirteckning, bilaga $ 3a.
Förteclcring över beslut per delegation,
bilaga $3b

4

Medel för ämnesspecifika nätverk 2019

Nämnden beslutar

Dnr V 201912360

att bevilja medel på 21.600 kr ur posten

jfr $ 172,2019-12-09

ämnesspecifika nätverk till Institutionen för
kommunikation och medier i enlighet med
alternativet ftir tågtransport i ansökan.

för

Utlysning av medel, bilaga $4a
Ansökan från retorik, bilaga $4b
5

Antagning av en doktorand i
neurolingvistik inom projektet The cortical
hierarchy of native phonological
proficiency.

Nämnden konstaterar att det saknas uppgift om
huruvida institutionen har gett de sökande möjlighet
att lämna erinran.
Nämnden beslutar

Dnr PA 201913467
Handlingar,

se

Varbi!

att återremittera ärendet ftir ny beredning som ska
klargöra huruvida de sökande har getts möjlighet att
lämna erinran.

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

2020-02-10

$

Arende

Beslut

6

Resultat och åtgärder från
kvalitetsdialogerna 201 9.

2(2)

Nämnden diskuterar resultatet av kvalitetsdialogema och förslagen till åtgärder och

uppfüljning.
Förslag

7

till uppftiljning

av kvalitets-

till obligatoriskt

dialoger 2019, bilaga $6a
PM: obligatoriskt halvtidsseminarium,
bilaga $6b
Förslag till anvisningar för disputation,
bilaga $6c

Nämnden di skuterar ftirslaget

HT-fakulteternasprofessorsprogram.

Nämnden diskuterar förslaget till reviderat
professorsprogram och institutionemas synpunkter

Förslag

till

halvtidsseminarium och framftir synpunkter på hur
fürslaget kan utvecklas.

professorsprogram 2020 -0 | -24,

bilaga $7a
Institutionernas yttranden, bilaga $7b
Nämndens yttrande över fbrslag till
professorsprogram, bilaga $ 7c

Nämnden beslutar
att uppdra åt ordföranden att revidera nämndens
yttrande i enlighet med diskussionen och överlämna
det till fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Vid protokollet

{¿.-- Q-L*
Kristina Arnrup Thorsbro
Justeras

(\
Samuel

Lena

LUNDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2020-03-16 klockan 13.15

professor
professor, prodekanus
student
doktorand

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog

Kristina Cekanovic
Fredrika Larsson
Olof Sundin

Övrig närvarande

Kristina Arnrup Thorsbro

Frånvarande ledamöter Rikke Lie Halberg
Yvonne Maria Werner

ordfiirande
t.o.m. $ 13

sekreterare

dokforand
professor

forhinder
undervisning

Arende

Beslut

8

Utseende av justeringsperson.

Fredrika Larsson utses.

9

Fastställande av dagordning.

$$ 8-11

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
Al

Meddelandefrirtechring, bilaga $ 1 0a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $10b

15.20

fakultetssekreterare
professor

$

Meddelanden.

-

professor

Stephan Borgehammar

10

1(3)

te rna t iv

a di sput at i o n sfo rm e r.

Nämnden diskuterar vilka konsekvenser den
aktuella smittosituationen kan få ftir fakulteterna.
Det är viktigt att allt görs för att undvika att det får
negativa konsekvenser für forskarutbildningen.
Däreft er läggs meddelandeförteckning och
forteckning över delegationsbeslut till
handlingarna.

l1

Kursutvärderingavintrodukfionskursen.
Kursutvärdering HT 2019, bilaga $1la
Schema HT 2019, bilaga $1lb

Stephan Borgehammar, ansvarig för fakulteternas

introduktionskurs, redogör für hur kursutvärderingen genomftirts och flor dess resultat.
Nämnden konstaterar att det finns information ftir
nya doktorander som inte hör hemma i
introduktionskursen och diskuterar andra lämpli ga
kanaler.
Nämnden beslutar
att uppdra åt Stephan Borgehammar att undersöka
till återträff efter ett år,

möjligheten

att uppdra åt nämndens sekreterare att undersöka
möjlighetema att anangera en mottagningsdag,
att uppdra åt nämndens ordftirande att bevaka
arbetet med att ta framlU-gemensam information
flor nya doktorander.
Nämnden tackar Stephan for det utmärkta arbetet
med kursen.

,/1lr

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

2020-03-16

$

Arende

Beslut

12

Utlysning av doktorandanställning i
arkeologi inom proj ekt et Mes olitisk
mobilitet, territorium och
I and s kap sutny ttj ande i s ö dra

2(3)

Nämnden beslutar
att ftireslå dekanus att besluta
att den I april låta utlysa en
dolforandanställning i arkeologi inom
projektet Mes o litisk mobilitet, territorium och
landskapsutnyttj ande i södra Skandinavien,
finansierad under tre ån av projektets medel

Skandinavien.

Dnr STYR 20201560
Anhållan, bilaga 912

och under resterande tid av fakulteterna.

l3

Oscar II:s stipendium.

Nämnden beslutar

Dnr V 20201125

att föreslå prodekanus att besluta

Utlysning, bilaga $13a
Tre nomineringar, bilaga $ 13b

att nominera Katarina Pålsson från teologisk

fakultet,
att nominera Daniel Helsing från humanistisk

fakultet.

14

Doktorand i neurolingvistik inom projektet Nämnden konstaterar att det inte kommit in någon
The cortical hierarchy of native
erinran.
phono Io gical proficiency.
Nämnden beslutar
Dnr PA 201913467

jfr

att foreslå prodekanus att besluta
$ s 2020-02-10

Utlysning, bilaga g14a
Institutionens rangordning, bilaga

15

$I

4b

att anla Renata Kochancikaite till utbildning
på forskarnivå i neurolingvistik samt att
tilldela henne dokforandanställning i högst
fyra àr.

Revidering av allmänna studieplaner

Nämnden beslutar

Dnr U 2020 I | 65-205, 222-230

att införa ändringar i samtliga allmär¡ra
studieplaner i enlighet med frirslaget.

PM 2020-03-03, bilaga 915

16

Alternativa disputationsformer.

Den aktuella virussmittan medftir problem att resa
som riskerar att disputationer inte kan genomföras
på vanligt sätt. Nämnden diskuterar möjligheter att

digitalisera disputationer i olika grad.
Nämnden beslutar
att uppdra åt ordforanden att ta fram

riktlinjer flor

digitalisering av disputationer och att sprida dem
till institutionema.

Vid protokollet

h

Kristina

â
Thorsbro

LUIIDS UNTVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

2020-03-t6

$

Beslut

Arende
Justeras

Samuel Byrskog

Fredrika Larsson

3(3)

PROTOKOLL

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Sammanträdestid
2020-06-08 klockan 13.15

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog

Närvarande ledamöter

Kristina Cekanovic
Rikke Lie Halberg
Fredrika Larsson
Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

Ovrig

närvarande

Kristina Arnrup

1(4)$

-

14.20

professor

vice ordförande

professor, prodekanus
studerande

ordförande

dokforand
dokforand
professor
professor

Thorsbro fakultetssekreterare

sekreterare

g

Arende

Beslut

50

Utseende av justeringsperson.

Yvonne Maria Wemer utses.

51

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

52

Meddelanden.

Meddelandeförteckning och ftjrteckning över
delegationsbeslut läggs

till

handlingarna.

Meddelandefürteckning, bilaga $27 a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $27b.

53

Utlysning av doktorandanställning i
allmän språkvetenskap inom projektet
Based on a true story?

Dnr STYR 202011020
anhållan från institutionen, bilaga $ 53

54

Utlysning av doktorandanställning i
neurolingvistik inom projektet En dubbel
ko

mpl exi

te t s gr adi

ent

te o

r i Jö

r

Nämnden beslutar
att ftireslå dekanus att besluta
att den 15 september 2020 utlysa en
doktorandanställning i allmän språkvetenskap
inom projektet Based on a true story?,
finansierad av projekfets medel.
Nämnden beslutar
att ftireslå dekanus att besluta

talbeørbetning i hjtirnan.
att den 15 september 2020 utlysa en

Dnr STYR 202011021
anhållan från institutionen, bilaga $ 54

doktorandanställning i neurolingvistik inom
proj ektet En dubbel komplexitets gradientteori
fi)r talbearbetning i hjärnan, finansierad av
projektets medel.

44r

LUNDS I]NIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

2020-06-08

$

Arende

Beslut

55

Doktorandanställning i praktisk filosofi.

DnrPA 2020/270

jfr

$ 32 2020-0s-2s

Handlingar,

se

Varbi

2(4)

Nämnden konstaterar att även om den högst
rankade sökande inte har lämnat in en komplett
masteruppsats har denne ändå lämnat sådant
material att institutionen kunnat göra en tillräckligt
grundlig bedömning av der¡res meriter.
Nämnden beslutar

att fiireslå prodekanus att besluta
att anta Jiwon Kim till utbildning på
forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela
her¡re doktorandanställning i högst fyra âr;
att som reserver till dokforandanställningen i
rangordning uppföra Martin Sjöberg, Luca Stroppa,
Adam Ehlert och Jesper Söderstedt.

56

Doktorandanställning i filmvetenskap

Nämnden beslutar

Dnr PA 2020/280

att foreslå prodekanus att besluta

jfr

$ 42 2020-0s-25

Handlingar,

se

Varbi

att arûa Jonas Lindkvist

till utbildning på

forskarnivå i filmvetenskap samt att tilldela
honom doktorandanställning i högst fyra âtr;
att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppföra Leo Hansson Nilson och
Suphi Neset Keskin.

57

Doktorandanställning i praktisk filosofi
inom projekf ef Etikfi)r autonoma systenx
och AI.

Nämnden beslutar
att fbreslå prodekanus att besluta

till utbildning på

Dnr PA 20201288

att anta Torben Swoboda

jfr

forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela
honom dokforandanställning i högst fyra är;

$ 49 2020-05-2s

Handlingar,

se

Varbi

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppfüra Jiwon Kim, Jakob Stenseke
och Rita Gsenger.

/4-r

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

$

Arende

Beslut

58

Fem doktorandanställningar vid Centrum
for teologi och religionsvetenskap.

3(4)

2020-06-08

Vice ordförande leder sammanträdet under ärendet.

Dnr PA 20201269

Nämnden konstaterar att Johan Marticki och Kristel
Torgrimsson har dragit tillbaka sina ansölcringar.

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

att fcireslå prodekanus att besluta
att anta Lukas Hagel till utbildning på
forskarnivå i Nya testamentets exegetik samt
att tilldela honom doktorandanställning i högst
fyra är;
att anta Katarina Hallqvist

till utbildning

på

forskamivå i praktisk teologi samt att tilldela
i högst fyru ër;

herme dokforandanställning

att anta Sara Järlemyr till utbildning på
forskamivå i Gamla testamentets exegetik
samt att tilldela herure doktorandanställning i
högst fyra år;
att antaDaniel Leviathan till utbildning på
forskarnivå i judaistik samt att tilldela honom
doktorandanställning i högst fyra år;
att anta Fredrik Norberg till utbildning på
forskamivå i þrkohistoria samt att tilldela
honom doktorandanställning i högst fyra år;

att som reserver till doktorandanställningarna i
rangordning uppföra Matilda Andin, Jacob
Astudillo och Johan Wallner.

59

Tre dolforandanställningar i historia inom
Nationella forskarskolan i historiska
studier.
Dnr PA 20201285
Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar
att föreslå prodekanus att besluta
att anta Markus Hansen till utbildning på
forskamivå i historia samt att tilldela honom
doktorandanställning i högst fyra âr;
aÍt anta Evelina Kallträsk till utbildning på
forskarnivå i historia samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst fyra är;
att anta Karl Vesterberg till utbildning på
forskarnivå i historia samt att tilldela honom
doktorandanställning i högst fyra år;

att som reserver till doklorandanställningama i
rangordning uppftira Sarah Vorminder, Michaela
Malmberg, Galyna Kutsovska och Hugo Fiévet.

#+

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

2020-06-08

$

Beslut

Arende

Vid protokollet

,{t;Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Samuel

o
b

'5

r/*,

WVL.14-¿
Yvonne Maria Werner

4(4)

PROTOKOLL

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande

ledamöter

Sammanträdestid
2020-09-14 klockan 13.15

-

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog

professor
professor, prodekanus

Anton Emilsson

doktorand

Olof Sundin

professor

Frånvarande ledamöter Yvonne Maria

Övrig närvarande

1(3)

Werner

15.15

ordförande

professor

Kristina Amrup Thorsbro

fakultetssekreterare

sekreterare

Hege Markussen

utbildningsledare
t.f. utbildningsledare

$$ 67-68

Robin Stenwall

$6e

$

Arende

Beslut

60

Utseende av justeringspetson.

Lena Ambjöm utses.

6l

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

62

Meddelanden.

Meddelandeforteckning och lorteckning över
delegationsbeslut läggs

Meddelandeforteckning, bilaga $ 62a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $62b.

till

handlingarna.

Sekreteraren meddelar att sex av de nyantagna
doktoranderna ännu inte har fått sin anställning
eft ersom personnunmer/samordningsnummer
saknas.

Ordforanden meddelar att fakultetema planerar för
att engagera en AV-ansvarig som bland annat skulle
kunna assistera vid digitala disputationer.

63

Kursansvarig for fakulteternas kurs inom
forskarskolan för Agenda 2030.

Nämnden beslutar
att utse Karin Salomonsson

till

kursansvarig för

HT-fakultetemas kurs inom forskarskolan för
Agenda 2030.

64

Allmän studieplan for licentiatexamen i
nordiska språk.

Nämnden beslutar
att fastställa allmän studieplan fiir licentiatexamen
nordiska språk med ändringar enligt diskussionen.

Dnr U 20201827
Handlingar, se akten

65

Allmän studieplan för licentiatexamen
kognitiv semiotik.

i

Nämnden diskuterar ärendet
Nämnden beslutar

DnrU 2020/828
Handlingar, se

alfen

att återremittera ärendet till institutionen för
ytterligare beredning, särskilt en redogörelse for
behovet av en licentiatutbildning.

1

LUNDS I]NIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutb ildningsnämnden

2020-09-t4

$

Arende

Beslut

66

Doktorandanställning i arkeologi inom
projektet Mes o lithic mobility, territory

Nämnden beslutar

l^-,1 øJ9
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67

2(3)

DnrPA 202011061

att anta Mathilda Kjällquist

Handlingar,

forskarnivå i arkeologi samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst tvâ åtr.

Askande
budge,t

till

se

Varbi

fakultetsstyrelsen rörande

till utbildning på

Nämnden beslutar

202l.
att äska 25 doktorandanställningar;

Förslag

till

äskande för kvalitetsarbete,

bilaga $ 67.

att äska 140.000:- frir kvalitetsarbete inom forskar-

utbildningen;
att äska att innestående medel för ämnesspecifika
samarbeten inom Europa för ämnen utanfor

forskarskolorna överförs

tlll

2021 ;

att äska 60.000:- för doktoranders affangemang;
att äska 100.000:- ftir fakultetsövergripande kurser
på forskarnivå;

att förklara punkten omedelbart justerad.

68

Ämneskursplaner inom forskar-

Nämnden beslutar

utbildningen.
PM från utbildningsledaren, bilaga g 68.

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott att
besluta
+^ L^* 1.-^-,^+ urrr 4rtll!ùNur
,i**^^1^,*^^l^..^4lr
^++ lq uvl r N q v vr ^*
JPr4rrçt :I

forskarutbildningen;
att revidera Bestämmelserfi)r utbildning på
forskarnivå och Anvisningar fi)r kursplaner på
forskarnivå i enlighet med ovanstående.

69

Anvisningar för disputation.

Nämnden beslutar

Dnr STYR 202A11440

att foreslå fakultets styrelsens arbetsutskott att
besluta

Fastställda forslag

till

anvisnin gar, bilaga

$6e

Vid protokollet

&;z_4a
Kristina Arnrup Thorsbro

att fastställa anvisningar för disputationer
enlighet med förslaget.

i

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna

PROTOKOLL

Forskarutbildningsnåimnden

2020-09-r4

$

Beslut

Arende
Justeras

\',-*Ã
Samuel Byrskog

w\
Lena

3(3)

LUIIDS UNWERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

Sammanträdestid
2020-10-19 klockan 13.I5 -14.20

Närvarande ledamöter

professor
professor, prodekanus
doktorand

Lena Ambjörn
Samuel Byrskog

Anton Emilsson
Rikke Lie Halberg

Övrig närvarande

1(3)

ordflorande

dokforand

Olof Sundin
Yvonne Maria Werner

professor
professor

Kristina Amrup Thorsbro

fakultetssekreterare
professor

Stephan Borgehammar

sekreterare

$

Arende

Beslut

70

Utseende av justeringsperson.

Anton Emilsson utses

7l

Fastställande av dagordning.

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

72

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för

Nämnden beslutar

Stephan Borgehammar.

att ge Stephan Borgehammar nìãrvaro-, yttrandeoch forslagsrätt under sammanträdet.

73

Meddelanden.

Meddelandeforteckning och fiirteckning över
delegationsbeslut läggs

till

handlingarna.

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

74

Sammanträdestider under âr 202I

Nämnden beslutar

att sammanträda klockan 13.15-16.00 foljande
datum:
den 8 februari
den 15 mars
den 26 april

den24maj
7 juni

den
den
den
den

75

Kursansvarig ftir fakulteternas kurs inom
forskarskolan for Agenda 2030.

6 september
18 oktober
6 december.

Nämnden beslutar
att utse Håkan Jönsson att tillsammans med Karin
Salomonsson vara kursansvarig för HT-fakulteternas kurs inom forskarskolan ftir Agenda 2030.

LTINDS TINIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämden

PROTOKOLL

$

Arende

Beslut

76

Allmän studieplan for licentiatexamen i
kognitiv semiotik.

jfr

2020-r0-19

Nämnden beslutar

att fijreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott
$ 6s

Dnr U 20201828
Handlingar,

77

2(3)

att itttãtta utbildning på forskamivå ftjr
licentiatexamen i kognitiv semiotik.

se akten

Allmän sfrrdienlan für dolctnrcevernen i

Nämnãcn hcclrrfar

tyska.
att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Dnr U 2020/848
Handlingar,

att iwätta utbildning på forskarnivå för
doktorsexamen i tyska,

se akten

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.

78

Allmän studieplan för doktorsexamen
japanska med språkvetenskaplig

i

inriktning.

DnrU

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.

20201764

Nämnden beslutar

Handlingar,

se aklen

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

79

Utlysning av doktorandanställning i
historia inom ett externfinansierat projekt.

Nämnden beslutar
att fiireslå dekanus att besluta

Dnr STYR 202011665
anhållan från institutionen, bilaga g 79

80

Antagning

till

forskarutbildning

i

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

mänskliga rättigheter
att föreslå prodekanus att besluta

till

l januari

2021 arÍa Darcy Thompson
forskarutbildning i mänskliga rättigheter,

att den

att tilldela Darcy Thompson doktorandanställning i högst tvâ âr, under förutsättning
av att medel för detta överfürs från Samhälls-

vetenskapliga fakutleten.

PROTOKOLL

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

2020-t0-t9
Beslut

$

81

3(3)

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 institutionernas önskemål genom remiss.

Vid protokollet

fú-.-e¿Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

v\

PROTOKOLL

LUNDS IINTT¡ERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
F

Sammanträdestid
2020-12-07 klockan 13.15

orskarutbi I dningsnämnden

Närvarande ledamöter

närvarande

-.

Lena Ambjöm

professor

Samuel Byrskog

professor, prodekanus

Anton Emilsson
August Lindberg

doktorand

Olof Sundin

professor

Kristina Arnrup

15.35

ordforande

student

Frånvarande ledamöter Rikke Lie Halberg
Yvonne Maria Werner

Ovrig

1(4)

doktorand
professor

Thorsbro fakultetssekreterare

sekreterare

$

Arende

Beslut

82

Utseende av justeringsperson.

Olof Sundin utses.

83

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

84

Meddelanden.

Meddelandeförteckning och ftjrteckning över
delegationsbeslut läggs

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

till

handlingama.

Sekreteraren informerade om utfallet av
doktoranders ansökningar om forlängning
coronarelaterade problem.

p.

g.a.

Ordforanden rapporterade från mötet med referensgruppen den26 november.

85

Sammanträdestider under är 202I

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

86

Inrättandeavforskarutbildningsämnet
j apanska med språkvetenskaplig

inriktning.

i

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.

Dnr U 2020/764
Nämnden beslutar

jfr

$ 78 2020-10-19

att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

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

87

Allmän studieplan for doktorsexamen i
historisk arkeologi.
Dnr U 2020/993
Handlingar, se akten

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".

"ltrr

LT]]\DS I]NIVERSITET

PROTOKOLL

2(4)

Humanistiska och teologiska fakulteterna
F

2020-t2-07

orskarutbildningsnämnden

$

Arende

88

Allmän studieplan ftir doktorsexamen i
antikens kultur och samhällsliv.

Beslut
Nämnden beslutar
att fastställa allmän studieplan für utbildning på
forskamivå till doktorsexamen i antikens kultur och

DnrU 2020/994

samhällsliv.
Handlingar, se akten

89

Doktorandanställning i allmän

Nämnden beslutar

språkvetenskap inomprojektet Based on a
true story?

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;

Dnr PA 2020/2933
Handlingar, se Varbi

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

90

Doktorandanställning i neurolingvistik
inom projekt et En dubbel
ko mp I exi t e t s gr adi ent te

talbe arb e tning

i

o

ri fo r

Nämnden beslutar
att foreslå prodekanus att besluta

hj ärnan.

att arúa Claudia Sjöström

Dnr PA 202012934

till utbildning på

forskarnivå i neurolingvistik samt att tilldela
henne doktorandanställning i högst fyra

Handlingar,

se

â,x.

Varbi
att inte föra upp någon reserv.

{4r-

LUNDS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

2020-12-07

$

Arende

Beslut

9l

Fördelning av doktorandanställningar inftir
utlysning den 1 februari 2021.

3(4)

Nämnden konstaterar att det är osäkert om det
kommer att finnas handledarkompetens i

religionshistoria från september 202I ochfyra

Dnr STYR 202011993

framåt.

Handlingar, se akten

Nämnden beslutar

ân

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.

44r

LUNDS TIIITVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna

PROTOKOLL

Forskarutbildningsnämnden

2020-12-07

$

Beslut

Arende

4(4)

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.

Vid protokollet

,øã"-rç

v

Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Y
Samuel Byrskog

Sundin

