
LI]NDS {INIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-02-08 klockan 13.15 - 15.55

professor
professor, prodekanus
doktorand
doktorand
professor
professor
student

fakultetssekreterare
arbetsmilj ösamordnare
utbildningsledare

1(3)

Närvarande ledamöter

övrig närvarande

Lena Arnbjöm
Stephan Borgehammar
Anton Emilsson
Rikke Lie Halberg
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson
August Lindberg

Kristina Amrup Thorsbro
Isabella Grujoska
Hege Markussen

ordfiirande

sekreterare

$e
$10

$ Arende Beslut

I Utseende av justeringsperson.

2 Fastställande av dagordning.

3 Meddelanden.

Meddelandeftirteckning, bilaga $ 3a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $3b.

Allmåin studieplan ftir doktorsexamen i
historisk arkeologi.

DnrU 20201993

jfr $ 87 2020-12-07

Handlingar, se akten

Allmän studieplan ftir doktorsexamen i
historia.

Dnr U 2020/1032

Handlingar, se akfen

Lena Ambjörn utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten

Revidering av qllmänna studieplaner.

Nämnden diskuterar floregående mötes beslut om
fördelning av doktorandanställningar.

Därefter läggs meddelandeförteckning och för-
teckning över delegationsbeslut till handlingama.

Ordforanden informerar om den nya obligatoriska
kursen i forskningsetik.

Ordforanden och Rikke Halberg informerar från ett

möte med HTDR rörande florlängning av doktorand-

anställning på grund av coronapandemin.

N?irnnden beslutar

att foreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa allmän studieplan für utbildning
på forskarnivå till doktorsexamen i historisk
arkeologi.

Nämnden konstaterar att fürslaget till skärpta
behörighetskrav på fürdighet i svenska språket
strider mot fakultetemas strävan mot
intemationalisering.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir
ytterligare beredning, med fokus på en motivering
av de skärpta kraven på fürdighet i svenska språket.
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LUNDS T]NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnëimnden

PROTOKOLL

2021-02-08

2(3)

$ Arende Beslut

6 Allmän studieplan för doktorsexamen i
filmvetenskap.

DnrU 2021123

Handlingar, se akfen

Allmän studieplan frir doktorsexamen i
slaviska språk.

DnrU 2021/79

Handlingar, se akten

Utlysning av tre doktorandanställningar
vid Filosofiska institutionen.

DnrU 2021123

Handlingar, se akten

Inventering infür framtagande av HT-
fakulteternas JLM-plan.

PM, bilaga g9

Nämnden beslutar

att ftireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa allmåin studieplan ñr utbildning
på forskarnivå till doktorsexamen i film-
vetenskap.

Nämnden beslutar

att fiireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa allmän studieplan ftir utbildning
på forskarnivå tili doktorsexamen i slaviska
språk.

HT-fakuiteternas bestämmelser ftir utbildning på
forskarnivå anger att doictorancianstäilningar
normalt ska utlysas en gång om aret så att de
sökande kan kvalitetsbedömas i forhållande till
varandra. Nämnden ftiredrar därftir att utöka antalet
antagna i den redan beslutade utlysningen framfiir
att göra en ytterligare utlysning.

Nämnden beslutar

att anla två doktorander i kognitionsvetenskap i
utlysningen 1 februan 2021,

att arfta två doktorander i praktisk filosofi i
utlysningen L februan 2021,

att antatvå doktorander i teoretisk filosofi i
utlysningen I februan 2021 .

Isabella Grujoska, HT-fakulteternas arbetsmiljö-
samordnare, redogör ftir det planerade arbetet med
fakulteternas JLM-plan och fiir forskarutbildnings-
nämndens roll.

Nämnden beslutar

att uppdra åt ordfriranden att inhämta synpunkter
från nämndens referensgrupp och fran fakulteternas
doktorandråd

att uppdra åt ordfriranden att sammanställa och
lämna in nämndens underlag till fakultetsstyrelsens
arbetsutskott.
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LI}NDS I]NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-02-08

3(3)

$ Arende Beslut

10 Uppftiljning av kvalitetsdialogerna für
2020

PM, bilaga $10

11 Revidering av allmänna studieplaner

Vid protokollet

Utbildningsledare Hege Markussen redogör flor HT-
fakulteternas kvalitetssäkringssystem {ör utbildning
på forskamivå samt fiir kvalitets dialogema 2020.

Nämnden diskuterar PM:et och de ftireslagna
åtgärderna. Nämnden ställer sig bakom dokumentet,
men konstaterar att det saknas en diskussion om
intemationalisering av själva utbildningen trots att
underlag avseende detta inhämtats från
institutionerna.

Nämnden konstaterar att kravet om en forsknings-
etisk kurs omfattande 3 hp behöver foras in i
samtli ga allmänna studieplaner.

Nämnden beslutar

att ftireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att revidera samtliga allmänna studieplaner
genom att inftira formuleringen Lunds
universitet ger en obligatorisk kurs i
forslaúngsetik omfattande 3 hp,

att justera introduktionskursens omfattning till
5 hp.

Lena Ambjörn

MßA*
Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Stephan



LUI{DS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutb ildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-03-22 klockan 13.15 - 15.15

professor
professor, prodekanus
doktorand
professor
professor
student

doktorand

fakultetssekreterare
utbildningsledare

1 (3)

Närvarande ledamöter

Frånvarande ledamöter

övrig närvarande

LenaAmbjöm
Stephan Borgehammar
Anton Emilsson
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson
August Lindberg

Rikke Lie Halberg

Kristina Arnrup Thorsbro
Hege Markussen

ordfiirande

fr.o.m. $ 14

sekreterare

$le

$ Arende Beslut

12 Utseende av justeringsperson.

13 Fastställande av dagordning.

14 Meddelanden.

Meddelandeftirteckning, bilaga $ 1 4a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $14b.

15 Utseende av vice ordfiirande

16 Allmän studieplan ftir doktorsexamen i
historia.

Dnr U 202011032

jfr $ 5 2021-02-08

Handlingar, se akten

Anton Emilsson utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ordftiranden informerar om det fortsatta arbetet
med att hantera de problem som uppstår på grund
av den pågående pandemin. Fakultetsledningen har
beslutat ge alla doktorander möjlighet att söka om
fürlängning 15 april och I november.

Ordfiiranden meddelar att den obligatoriska
forskningsetiska kursen komme¡ att ges både hösten
2021 ochvãtren2022.

Därefter läggs meddelandeforteckning och für-
teckning över delegationsbeslut till handlingarna.

Ordfiirande rapporterade från den universitets-
gemensamma forskarutbildningsnämndens möte
den 12 mars.

Nämnden beslutar

att utse Lena Ambjörn till vice ordfijrande for
mandatperioden.

Nämnden konstaterar att kraven på kunskaper i
svenska språket varierar mellan fakultetemas
ämnen och ämnar återkomma till frågan.

Nämnden beslutar

att foreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa allmän studieplan ftir utbildning
på forskamivå till doktorsexamen i historia.
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Forskarutbildningsnämnden
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$ Arende Beslut

17 Allmän studieplan für dokforsexamen i
judaistik.

Dnr U 2020172

Handlingar, se akten

l8 Oscar II:s stipendium

19 Kvalitetsarbeteunder202T

Plan ftjr kvalitetssäkring och kvalitets-
utveckling av befintlig utbildning på
forskarnivå 2027, bllaga 919

20 Antagning avtre dokforander inom
Nationella forskarskolan i historiska
studier.

Dnr STYR 20211776

Anhållan om utökad antagning, bilaga 920

Nämnden beslutar

att revidera ämnesbeskri'"ningen,

att fiireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa allmän studieplan for utbildning
på forskamivå till doktorsexamen i judaistik.

Nämnden beslutar

att delegera åt ordftiranden att i samråd med
nämnden fatta beslut i ärendet.

Utbildningsledare Hege Markussen redogör ftir
ftirslaget till plan for kvalitetsarbete under 2021 och
für hur det har tagits fram.

Nämnden diskuterar ftirslaget, däribland huvud-
handledarnas roll.

Nämnden beslutar

att ftireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa plan für kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på
forskamivå 2021.

Lena Halldenius anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Nämnden beslutar

a44 ^-4^ .*+^-1:*^-^ ^- l^l+^-^.^Å l: ^11+ +-^gLL AtrLO JrrurrrË4rç çI ttuÄùurllllu \r (lllL uç
dolforander) i historia inom Nationella forskar-
skolan i historiska studier infor hösten 2021,

att anta en doktorand i mänskliga rättigheter inom
Nationella forskarskolan i historiska studier inftir
hösten 2021,

att anta en doktorand i konsthistoria och visuella
studier inom Nationella forskarskolan i historiska
studier infür hösten 2021.
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LI'NDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-03-22

3(3)

$ Arende Beslut

21 Doktorand i historia inom projelfet
Ukrainian long-distance nationalism in the
cold war.

Nämnden konstaterar att institutionens underlag är
bristfülligt.

Dnr PA 202013496

Handlingar, se Varbi

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen for
ytterligare beredning, med fokus på

(a

en tydlig motivering av institutionens
rangordning

en redogörelse ftir processen, inklusive
dokforandrepresentanternas roll och resultat
av erinran,

en redogörelse fiir huruvida den högst rankade
uppfyller de särskilda behörighetskraven.

Anton Emilsson

Kristina Thorsbro

Justeras

Stephan



LUNDS LINTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-04-26 klockan 13.15 - 16:05

professor
professor, prodekanus
doktorand
doktorand
professor
professor
student

fakultetssekreterare
utbildningsledare

Lena Ambjöm
Stephan Borgehammar
Anton Emilsson
Rikke Lie Halberg
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson
August Lindberg

Kristina Amrup Thorsbro
Hege Markussen

1(3)

Ovrig närvarande

ordfürande

t.o.m. $ 25

sekreterare

$28

g Arende Beslut

22 Utseende av justeringspenon.

23 Fastställande av dagordning.

24 Meddelanden.

Rikke Lie Halberg utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Sekreteraren meddelar att fakultetsstyrelsens
arbetsutskott på sitt sammanträde den 14 april
beslutade att återremittera allmän studieplan i
historia till institutionen. Arbetsutskottet
motiverade sitt beslut med att "institutionen inte har
visat att kravet på kunskaper i svenska som särskild
behörighet är helt nödvändigt for att doktoranden
ska kunna tillgodogöra sig utbildningen".

Därefter läggs meddelandeftirteckning och ftir-
teckning över delegationsbeslut till handlingama.

Ordftiranden rapporterar från den universitets-
gemensamma forskarutbildningsnämndens möte
den 23 april.

Fakultetema kommer att anordna ett seminarium för
samtliga handledare om coronasituationen och
vilken hjälp och stöd som finns ftir doktorander.

HTDR har framfiirt önskemål om att kunna utse
representanter som inte behärskar svenska.
Fakultetsledningen konstaterar att ledamöter i
beslutande organ måste behärska svenska eftersom
beslut formuleras på svenska. Däremot kan
ledamöter ges möjlighet att yttra sig på engelska vid
sammanträden.

Universitetsledningen efterfrågar synpunkter och
ftirslag fijr det fortsatta arbetet efter RQ20.
Nämndens ordftirande tar emot synpunkter senast
den 4 maj.

Meddelandeforteckning, bilaga $24a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $24b.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutb i ldningsnämnden

PROTOKOLL

202r-04-26

2(3)

$ Arende Beslut

25 Dokforand i historia inom projektet
Ukrainian long-distance nationalism in the
cold war.

Dnr PA 202013496

jfr $ 20

Handlingar, se Varbi

26 Hållbarhetsplan för Lunds universitet
2020-2026.

Dnr STYR 202011889

Handlingar, se akten

27 Bestämmelser ftir utbildning på
forskarnivå.

Dnr STYR 20l9l2l0l

28 Kvalitetsarbeheunder 2022

Dnr STYR 20211981

Handlingar, se akten

29 Mall fijr allmänna studieplaner

Dnr STYR 202111097

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anla Sebastian Graf till utbildning på
forskamivå i historia samt att tilldela honom
doktorandanställning i högst fyra är;

att som reserver till doktorandanställningen r
rangordning uppftira Galyna Kutsovska och
Aliaksandr Kazakou.

Nämnden diskuterar hållbarhet inom forskar-
utbildningen.

Nämnden beslutar

att uppdra åt ordföranden att sammanställa
nämndens synpunkter och överlämna till
fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Nämnden diskuterar fürslaget och gör vissa
ändringar.

Nämnden beslutar

att ftireslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa revidering av Bestämmelser ftir
utbildning på forskarnivå inom humanistiska
och teologiska fakulteterna.

Utbildningsledare Hege Markussen redogör flor
forslaget till kvalitetsarbete under 2022. Förslaget
innebär att det inte genomförs dialoger under året.

Nämnden beslutar

att ställa sig bakom forslag till plan for
kvalitets säkring och kvalitetsutveckling av befintli g
utbildning på forskarnivâ 2022.

Nämnden diskuterar ftirslaget och gör vissa
ändringar.

Nämnden beslutar

att floreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott

att fastställa revidering av mall for allmänna
studieplaner.



LU¡DS I]NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutb ildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-04-26

3(3)

$ Beslut

30 Remiss: Tillämpningsfiireskrifter gällande
kursvärdering och kursutvärdering vid
Lunds universitet.

Nämnden ombeds framftira synpunkter till
ordftjranden via e-post.

Dnr STYR 2020/969

31 Riktlinjer for digital disputation.

Dnr STYR 202111028

Vid protokollet

Nämnden diskuterar forslaget till riktlinjer.

Nämnden beslutar

att fiireslå prodekanen att besluta

ffi-,eée
Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Stephan Borgehammar

att fastställa riktlinjer for digital disputation i
enlighet med diskussionen.

Rikke Lie Halberg



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-05-24 klockan 13.15 - 16:10

professor
professor, prodekanus
doktorand
professor
professor

doktorand
student

Lena Ambjörn
Stephan Borgehammar
Anton Emilsson
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson

Rikke Lie Halberg
August Lindberg

I (3)

ordftirande

Övrig närvarande

Frånvarande ledamöter

Kristina Amrup Thorsbro fakultetssekreterare sekreterare

$ Arende Beslut

32 Utseende av justeringsperson.

33 Fastställande av dagordning.

34 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $34a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $34b.

35 Revidering av den gemensamma
introduktionskursen.

jfr $ 29 2020-05-25

Kursutvärdering våren 2021, bilaga $35a.
Förslag till kursplan, bilaga $35b.

36 Utlysning av två doktorandanställningar
inom forskarskolan SPETS

Dnr STYR 202lll0l9

Lena Halldenius utses.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten
Antagning av två doktorander vid Institutionenfi)r
kulturvetenskaper efter punkten 5.

Sekreteraren meddelar att fakultetsstyrelsens
arbetsutskott på sitt sammanträde den 14 april
beslutade att fastställa reviderad mall ft)r allmän
studieplan. Arbetsutskottet beslutade även att
återremittera bestämmelser ftir forskarutbildningen
till forskarutbildningsnämnden för att se över
bestämmelsema i sin helhet.

Därefter läggs meddelandeförteckning och för-
teckning över delegationsbeslut till handlingarna.

Med anledning av att introduktionskursens
omfattning minskas måste kursplanen revideras.

Nämnden diskuterar kursutvärderingen.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att fastställa kursplan for den
fakultetsgemensaÍrma introduftf ionskursen i
enlighet med ftirslaget.

Nämnden beslutar

att utlysa två dokforandplatser i utbildnings-
vetenskap inom forskarskolan SPETS, som
finansieras med doktorandanställningar vid
Högskolan i Borås.Anhållan från institutionen, bilaga $36.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-05-24

2(7)

$ Arende Beslut

37 Antagning av två dokforander vid
lnstitutionen för kulturvetenskaper

Dnr STYR 202111348

38 Doklorandanställning i historisk arkeologi.

Dnr PA 20211150

Handlingar, se Varbi

39 Tre dokforandanställningar vid Centrum
for teologi och religionsvetenskap.

Dnr PA 20211151

Handlingar, se Varbi

40 Två doktorandanställningar i kognitions-
vetenskap.

Dnr PA 20211152

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

q+¡ 
^ñ+q r¡ffprlicqre en r{nl¿fnranrT (i qll+ fÅ

J rrv¡ ¡¡bsr v

doktorander) i etnologi infiir hösten 2021,

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

att atúa Sara Williamsson till utbildning på

forskarnivå i historisk arkeologi samt att
tilldela herure doktorandanställning i högst
fyra är;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppföra Austin Main och Lucie Marie.

Nämnden konstaterar att fu llständiga erinringar
saknas.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen för
komplettering med samtliga erinringar.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anla Thibault Boehly till utbildning på
forskamivå i kognitionsvetenskap samt att
tilldela honom doktorandanställning i högst
fyra ër;

aII anta Maybí Morell till utbildning på
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att
tilldela henne dolforandanställning i högst
fyra âtr;

att som reserver till dokforandanställningarna i
rangordning uppföra Anton Wrisberg, Jolinde
Vlaeyen, Pierre Klintefors och Lotta Stille.

Anhållan om utökad antagning, bilaga $37 att anta ytterligare en doktorand (i allt två
doktorander) i idé- och lärdomshistoria infor hösten
202r.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-0s-24

3(7)

$ Arende Beslut

41 Två dokforandanställningar i praktisk
filosofi.

Dnr PA 20211153

Handlingar, se Varbi

42 Två dokforandanställningar i teoretisk
filosofi.

Dnr PA 20211154

Handlingar, se Varbi

43 Dolforandanställning i retorik.

Dnr PA 20211156

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Martin Sjöberg till utbildning på
forskamivå i praktisk filosofi samt att tilldela
honom dokforandanställning i högst fyra Þn;

att anta Jenny Magnusson till utbildning på
forskamivå i praktisk filosofi samt att tilldela
henne dokforandanställning i högst fyra âr;

att som reserver till doktorandanställningarna i
rangordning uppftira Eben Bhujel, Sverre
Hertzberg, Nathan Barrett och Sena Bölek

Nämnden konstaterar att institutionen tolkar
kriteriet "relevans" på ett annat sätt än nämnden
själv, men att det inte inverkar på rangordningen.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Niklas Dahl till utbildning på
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela
honom dokforandanställning i högst fyra tr;

att anta Melina Tsapos till utbildning på
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela
henne doktorandanställning i högst fyra fu;

att som reserver till doktorandanställningarna i
rangordning uppföra Muhammet Maçuk $imçek,
Olle Lövgren, Gustav Ekman, Hugo Hellström och
Christian Airrika.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

at| anla Joni Wallin Lemsä till utbildning pä
forskamivå i retorik samt att tilldela honom
dolforandanställning i högst fyra är;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppfüra Iines Turunen och Theodor
Lalér.

/94ß 4 4/tT-



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-05-24

4(7)

$ Arende Beslut

44 Två doktorandanställningar i etnologi.

Dnr PA 202111.57

Handlingar, se Varbi

45 Doktorandanställning i konsthistoria och
visuella studier.

Dnr PA 20211158

Handlingar, se Varbi

46 Två doktorandanställningar i idé- och
lärdomshistoria.

Dnr PA 20211159

Handlingar, se Varbi

47 Tre doktorandanställningar i allmän
språkvetenskap, engelska med språkveten-
skaplig inrikfning, fonetik eller nordiska
språk.

Dnr PA 20211160

Handlingar, se Varbi

Nämnden konstaterar att det saknas motivering till
varftir enskilda sökande bedöms inte uppfylla de
cärcLi ldc hehori ohef cl¡rawen"-'^"^-Þ'^--"'

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir vidare
behandling som innefattar motivering av
b ehöri ghetsbedömningen.

Nämnden konstaterar att det saknas motivering till
varför enskilda sökande avftirs som obehöriga.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen för viclare
behandling som innefattar motivering av
behörighetsbedömningen

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Fredrik Bjarkö till utbildning på
forskamivå i idé- och 1ärdomshistoria samt att
tilldela honom doktorandanställning i högst
fyra år;

aTÍ anla Disa Runeby till utbildning på
forskarnivå i idé- och lärdomshistoria samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra ârr;

att som reserv till doktorandanställningarna uppföra
Adam Furbring.

Nämnden konstaterar att den samlade rang-
ordningen skiljer sig från den ämnesspecifika
rangordningen i flera avseenden.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen för vidare
behandling som innefattar en tydligare motivering
av den samlade rangordningen.
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LUI\DS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202r-0s-24

s(7)

$ Arende Beslut

48 Doktorandanställning i språkbearbetning.

Dnr PA 2021/16l

Handlingar, se Varbi

49 Doktorandanställning i engelska med
litteraturvetenskaplig inriktning.

Dnr PA 20211162

Handlingar, se Varbi

50 Doktorandanställningilitteraturvetenskap

Dnr PA 20211163

Handlingar, se Varbi

51 Dolforandanställning med inriktning mot
bamlitteratur.

Dnr PA 20211164

Nämnden beslutar

att f<ireslå prodekanus att besluta

att anta Priscila Borges till utbildning på
forskarnivå i allmän språkvetenskap samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra âr;

att som reserv till doktorandanställningen uppftira
Tugba Lulaci.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Axel Hassen Taiari till utbildning pä
forskarnivå i engelska med litteratur-
vetenskaplig inriktning samt att tilldela honom
doklorandanställning i högst fyra är;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppföra Mari Ulvestad Komnæs, Elena
De Wachter, Emil Gustav Stephensen och Mathieu
Bokestael.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Viktor Emanuelsson till utbildning på
forskarnivå i litteraturvetenskap samt att
tilldela honom doktorandanställning i högst
fyra ër;

att som reserver till dokforandanställningen i
rangordning uppfora Magdalena Rozenberg,
Amanda Grimsbo Roswall, Malte Damgaard
Hansen och Amanda Landegren.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

a1rf anta Amanda Landegren till utbildning på
forskamivå i litteraturvetenskap samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra åtr;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppföra Harura Lilj eqvist, Andreas
Nelson, Caroline Bergström och Elisabeth
Gravesen.

Handlingar, se Varbi

ßrB lf hr



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-0s-24

6(7)

$ Arende Beslut

52 Två dokforandanställningar i latin,
semitiska språk, slaviska språk eller
spansk-a mert litleraturvetenskapl i g

inriktning.

Dnr PA 20211165

Handlingar, se Varbi

53 Doktorandanställning i Ost- och
Centraleuropas kulturhistoria.

Dnr PA 20211166

Handlingar, se Varbi

54 Tre dokforandanställningar i historia inom
den nationella forskarskolan i historiska
studier.

Dnr PA 20211167

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Dennis Olsson till utbildning på
forskarnivå i latin samt att tilldela honom
doktorandanställning i högst fyra âr;

att anta Niels Peter Bock Nielsen till
utbildning på forskarnivå i slaviska språk samt

att tilldela honom doktorandanställning i högst
fyra är;

att som reserver till doktorandanställningarna r
rangordning uppfrira Luis Carlos Aztaje, Linnéa
Bergfalk Erkmar, Vicent Joan Soler Checa,
Santiago Cepeda, Jorge Luis Flores Hernández och
David Torrella Hoyos.

Nämnden konstaterar att det saknas motivering till
bedömning av behörigheten och till varför sökande
förts till tätgruppen.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet ti1l institutionen für vidare
behandling som innefattar en motivering till
behörighetsbedömningen, en motivering till varför
tolv behöriga sökande inte forts till tätgruppen samt
en bedömning av huruvida de tre i tätgruppen
uppfyller de sãrskilda behörighetskraven.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

a|t anta Rasmus Törnblom till utbildning på
forskarnivå i historia samt att tilldela honom
doklorandanställning i högst fyra år;

att anta Rebecka Dahlkvist till utbildning på
forskamivå i historia samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst fyra är;

att anta Linda Wikland till utbildning på

forskamivå i historia samt att tilldela henne
dokforandanställning i högst fyra âr;

att som reserver till doktorandanställningarna i
rangordning uppföra Magnus Borg, Galyna
Kutsovska, Emma Forsberg, Moa Hågbäck, Jens
Carlesson Magalhães, Sebastian Graf och Daniel
Mladenovic.
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LUNDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-05-24

7(7)

$ Arende Beslut

55 Doktorandanställning i antikens kultur och
samhällsliv inom den nationella
forskarskolan i historiska studier.

Dnr PA 20211168

Handlingar, se Varbi

56 Doktorandanställning i konsthistoria och
visuella studier inom den nationella
forskarskolan i historiska studier.

Dnr PA 20211158

Handlingar, se Varbi

57 Tre doktorandanställningar i
utbildningsvetenskap inom den
fakultetsövergripande forskarskolan.

Dnr PA 20211169

Handlingar, se Varbi

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

aht anta Joacim Seger till utbildning på
forskamivå i antikens kultur och samhällsliv
samt att tilldela honom doktorandanställning i
högst fyra år;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppfcira Caroline Elisabeth Fisker, Ida
Homung, Ditte Kvist Johnson och Nicolas Frendin.

Nämnden konstaterar att de sökande har bedömts
efter behörighetskrav som inte fanns i utlysningen.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir vidare
behandling med beaktan av ovanstående.

Nämnden konstaterar att det saknas en gemensam
rangordning frir de tre anställningarna. Det saknas
även en beskrivning av processen, däribland i
vilken mån doktorandrepresentanter har deltagit.

Nämnden önskar uppgifter om hur fakulteternas
urvalskriterier har använts i rangordningen. Det ska
också framgå hur tätgruppen har urskilts.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir vidare
behandling med beaktan av ovanstående.

/{¿(g-a-
Kristina Arnrup Thorsbro

Justeras

Stephan Lena us
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-06-07 'klockan 13.15 - 15:20

professor
professor, prodekanus
doktorand
professor
professor
student

fakultetssekreterare
utbildningsledare

doktorand

l(6)

Närvarande ledamöter

Övrig närvarande

Lena Ambjörn
Stephan Borgehammar
Anton Emilsson
Lena Halldenius
Lars-Eric Jönsson
August Lindberg

Kristina Amrup Thorsbro
Hege Markussen

ordforande

sekreterare

$63

Frånvarande ledamöter Rikke Lie Halberg

$ Arende Beslut

58 Utseende av justeringsperson.

59 Fastställande av dagordning.

60 Meddelanden.

Lars-Eric Jönsson utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ordforanden rapporterar från den universitets-
gemensamma forskarutbildningsnämndens
sammanträde 4 juni:

Universitetet har genomfürt en examensenkät bland
nydisputerade.

Det har framkommit önskemål om en databas

for alla kurser som ges inom forskar-
utbildningen vid LU. Förmodligen kommer
frâryan att utredas av en arbetsgrupp.

En projektgrupp har tillsatts for delmâLl l.l4 i
LU: s handlingsplan für internationalisering,
som syftar till att skapa utbildningsprogram på

avancerad nivå och forskamivå tillsammans
med utländska lärosäten. Stephan Borge-
hammar har utsetts att ingå i en referensgrupp
som ska bistå projektgruppen.

Därefter läggs meddelandefiirteckning och for-
teckning över delegationsbeslut till handlingarna.

Meddelandeforteckning, bilaga $60a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $60b.

I
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

2021-06-07

2(6)

$ Arende Beslut

61 Utlysning avdoktorandanställning(ar)
inom forskarskolan med inriktning mot
Agenda 2030.

Dnr STYR 202111257

PM med beslutsförslag, bilaga $61a.
Rektors beslut, bilaga $61b.
Utlysning 2019, bilaga $61c

62 Tre doktorandanställningar vid Centrum
för teologi och religionsvetenskap.

jfr $ 39

Dnr PA 2021/151

Handlingar, se Varbi

63 Kvalitetsdialoger202L

Dnr STYR 202111389

Underlag till kvalitetsdialoger 2021, bllaga
$63

Nämnden beslutar

att den 30 augusti låta utlysa en gemensam
doktorandanställning ftir samtliga forskar-
utbildningsäÍìnen, finansierad inom forskarskolan
med inriktning på Agenda2030;

att uppmuntra institutionerna att undersöka möjlig-
heten att finansiera fler doktorandanställningar
inom utlysningen;

att fastställa beredningen som ftiljer:
1. Varje institution bereder ansökningarna
från de sökande i institutionens forskar-
utbildningsämnen och avger ett samlat forslag
till rangordning.
2. En beredningsgrupp, inrättad av forskar-
utbildningsnämnden, bereder ärendet och
upprättar en samlad rangordning.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Seri Bat Chen till utbildning på
forskarnivå i religionsfilosofi med etik samt
att tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra âr;

att anta Anna Enberg till utbildning på
forskarnivå i Nya testamentets exegetik samt
att tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra är;

ahf arúa Astrid Grelz till utbildning på
forskarnivå i religionsfilosoh med etik samt
att tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra ër;

att som reseryer till doktorandanställningama i
rangordning uppföra Michael Goodman, Vahid
Taebnia, Daniel Mladenovic och Johan Wallner

Utbildningsledaren presenterar underlaget till
höstens kvalitetsdialoger och redogör ftir hur
dialogerna kommer att gå till.

¿
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LUNDS I]NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-06-07

3(6)

$ Arende Beslut

64 Två doktorandanställningar i etnologi.

jfr $ 44

Dnr PA 20211157

Handlingar, se Varbi

65 Doktorandanställning i konsthistoria och
visuella studier.

jfr $ 4s

Dnr PA 20211158

Handlingar, se Varbi

66 Tre doktorandanställningar i allmän
språkvetenskap, engelska med språkveten-
skaplig inriktning, fonetik eller nordiska
språk.

jfr $ 47

DnrPA 20211160

Handlingar, se Varbi

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Simon Halberg till utbildning på
forskarnivå i etnologi samt att tilldela honom
dokforandanställning i högst fyra är;

att anta Alma Aspeborg till utbildning på
forskamivå i etnologi samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst fyra är;

att som reserver till doktorandanställningama i
rangordning uppftira Matthew Short och Sandra
Neergaard-Petersen.

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

att anta Emma Shachat till utbildning på
forskamivå i konsthistoria och visuella studier
samt att tilldela henne dokforandanställning i
högst fyra år;

att som reserver till doktorandanställningen r
rangordning uppfora Fannie Frederikke Baden och
Kathrine Svanum Andersen.

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

att anta Lennart Westergaard till utbildning på
forskarnivå i nordiska språk samt att tilldela
honom doktorandanställning i högst fyra âtr;

att anta Mojtaba Sayyad Mahemia till
utbildning på forskarnivå i allmän
språkvetenskap samt att tilldela honom
dokforandanställning i högst fyra åtr;

att anta Tulba Lulaci till utbildning på
forskarnivå i fonetik samt att tilldela henne
dokforandanställning i högst fyra är;

att som reserver till doktorandanställningama i
rangordning uppfora Olof Lundgren, Johanna
Karlsson, Sunny Pydugadu, Federica Raschellà,
Lena Persbeck, Frida Kardell, Kimia Avazpour och

Qiujun Zhang.

Á+ß
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakultetema
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-06-07

4(6\

$ Arende Beslut

67 Doktorandanställning i Öst- och
Centraleuropas kulturhistoria.

jfr $ s3

Dnr PA 20211166

Handlingar, se Varbi

68 Doktorandanställning i konsthistoria och
visuella studier inom den nationella
forskarskolan i historiska studier.

jfr $ s6

Dnr PA 20211158

Handlingar, se Varbi

Nämnden konstaterar att det saknas tillfreds-
ställande motivering till varftir sökande fiirts till
tätgruppen och öwiga inte fors till tätgruppen.
Dessutom har en sökande avftirts som obehörig på
grund av att kandidatuppsats saknas, vilket inte är
ett behörighetskrav.

Nåimnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir vidare
behandling med beaktan av ovanstående;

att besluta om antagning med ett beslut per
capsulam när efterfrågad information inkommit

Nämnden beslutar

att föreslå prodekanus att besluta

ati anta Fannie Frederikke Baden till
utbildning på forskarnivå i konsthistoria och
visuella studier samt att tilldela henne
doktorandanställning i högst fyra âtr;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppfüra Anna Lindmark och Gustav
Sjöberg.
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LUNDS I]NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-06-07

s(6)

$ Arende Beslut

69 Tre dokforandanställningar i
utbildningsvetenskap inom den
fakultetsövergripande forskarskolan.

jfr $ 57

Dnr PA 20211169

Handlingar, se Varbi

Nämnden konstaterar att institutionens ursprungliga
ftirslag var tre separata doktorandanställningar med
var sin inriktning. Utlysningen är utformad så att
det medger en sådan tolkning.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Marco Rios Schmid till utbildning på
forskamivå i utbildningsvetenskap med
inriktning mot utbildningshistoria samt att
tilldela honom doktorandanställning i högst
fpaär;

att som reserver till doktorandanställningen i
rangordning uppfüra Fatemeh Yazdani och Chia
Nian Lee.

Nämnden beslutar

att ftjreslå prodekanus att besluta

att anta Elna Sivhed till utbildning på
forskarnivå i utbildningsvetenskap med
inriktning mot praktiknära forskning samt att
tilldela henne dokforandanställning i högst
fyra ër;

att som reserver ti1l doktorandanställningen r

rangordning uppfora Thomas Hörberg och Bianca
Morgan.

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

att anta Sara Andersson till utbildning på
forskarnivå i utbildningsvetenskap med
inriktning mot högskolans professions-
utbildningar samt att tilldela henne
dokforandanställning i högst fyra år;

att som reserv till doktorandanställningen uppfora
Blanka Rósa.
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LUNDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202r-06-07

6(6)

$ Arende Beslut

70 Doktorandanställningimänskliga
rättigheter.

Dnr PA 20211155

71 Doktorandanställningimänskliga
rättigheter inom den nationella
forskarskolan i historiska studier.

Dnr PA 20211155

Vid protokollet

Lena Halldenius anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

att som reseryer till doktorandanställningen i
rangordning uppfüra Sarah Pritchett, Emma
Lennhammer och George Kondowe.

Lena Halldenius anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Nämnden beslutar

att ftireslå prodekanus att besluta

at| anta Sarah Pritchett till utbildning på
forskarnivå i mänskliga rättigheter samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra âtr;

att som reserv till doktorandanställningen i
rangordning uppftira Emma Lennhammer.

atf anta Camila Freitas de Souza till utbildning
på forskamivå i mänskliga rättigheter samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fyra är;

J

Kristina Arnrup Thorsbro

Stephan Lars-Eric Jönsson



LT]NDS UNTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter

Ovrig närvarande

Lena Ambjörn professor
Stephan Borgehammar professor, prodekanus
Anton Emilsson doktorand
Lena Halldenius professor
Lars-Eric Jönsson professor
Annamaria Laviola-Svensäter doktorand

PROTOKOLL
Sammanträdestid
2021-09-06 klockan 13.15 - 15.30

fakultetssekreterare
utbildningsledare

I (3)

Kristina Amrup Thorsbro
Hege Markussen

ordfiirande

sekreterare

$78

$ Arende Beslut

72 Utseende av justeringsperson.

73 Fastställande av dagordning.

74 Meddelanden.

Meddelandefürteckning, bilaga $7 4a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $74b.

75 Allmän studieplan for doktorsexamen i
japanska.

jfr $ 86 2020-12-07

Dnr U 20211594

Handlingar, se akten

Lena Halldenius utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandelorteckning och förteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordforanden meddelar att HT-fakultetema har sett
över och reviderat möjligheten att få forlängning på
grund av problem som orsakats av pandemin.
Samtliga doktorander kommer att informeras.

Ordforanden meddelar att tidsplanen ftir
antagningen kommer att ses över für att fiirbättra
mottagningen av internationella doktorander.

Sekreteraren rapporterar från antagningen till
forskarskolan SPETS.

Ordforanden meddelar att forskarskolan WASP-HS
har annonserat möjligheten for doktorander att
ansluta sig som "affiliated student".

Nämnden konstaterar att examensmålen kan
sammanställas på ett tydligare sätt.

Nämnden enas om att det är osäkert hur kravet på
examensarbete ska florstås.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir
ytterligare beredning, med fokus på kravet på

examensarbete.



LI]NDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

PROTOKOLL

202t-09-06

2(3)

$ Arende Beslut

76 Doktorand i konsthistoria och visuella
studier med annan finansiering.

Dnr PA 2021/3824

Handlingar, se akten

77 Utlysning av doktorandanställning i
kognitionsvetenskap inom WASP-HS
nationella forskarskola.

Dnr PA 2021/1765

Handlingar, se alfen

78 Äskanden inforbudget2022

Dnr STYR 20211559

PM med ftirslag till äskande, bilaga $ 78

Nämnden beslutar

att füreslå prodekanus att besluta

att anta Robert Thavenius till utbildning på
forskarnivå i konsthistoria och visuella
studier, med annan hnansiering i form av
ålderspension.

Nämnden beslutar

att den 15 september låta utlysa en doktorand-
anställning i kognitionsvetenskap, finansierad inom
WASP-HS nationella forskarskola.

Utbildningsledaren redo gör ftir forslagen till
äskande flor kvalitetsarbete och kurser.

Nämnden enas om att extema bedömare i kvalitets-
dialogerna 2023 i ftirsta hand ska delta digitalt.

Nämnden enas om att begreppet ämnesövergripande
är begränsande och att satsningen ska kunna
inkludera kurser i enskilda ämnen som är öppna ftir
doktorander från andra lärosäten.

Nämnden beslutar

att äska 25 doktorandanställningar;

att äska 220.000- för arbete med kvalitets-
dialogerna2023;

att äska 238.000 - 245.000:- frir kurs i
forsknings et ik under 2022 ;

att äska 432.944:- für nya kurser på forskarnivå;

att äska 400.000:- ftir ämnesspecifika samarbeten
inom Europa for ämnen utanftir forskarskoloma;

att äska 60.000:- för doktoranders anangemang;

att äska 40.000:- ftir dokforanders hållbara
arrangemang om hållbarhet;

att ftirklara punkten omedelbart justerad.
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Lt]I\iDS I'NIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbi ldningsnåimnden

PROTOKOLL

202t-09-06

3(3)

$ Arende Beslut

Vid protokollet

ffi
Kristina Thorsbro

Justeras

Stephan Lena





LIINDS T]NTVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskarutbildningsnämnden

Närvarande ledamöter
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88 Utseende av justeringsperson.

89 Fastställande av dagordning.

90 Meddelanden.

Meddelandeforteckning, bilaga $90a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $90b.

91 Doktorandanställningikognitions-
vetenskap inom projektet Social
interaWion med autonoma artefakter

Dnr PA 202112897

Handlingar, se Varbi

Lena Halldenius utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandeforteckning och forteckning över
delegationsbeslut till handlingarna.

Lena Halldenius meddelar att fakulteternas kurs
inom forskarskolan Agenda 2030 wder 2022
kommer att ges av Filosofiska institutionen. Kursen
kommer att ges i början av höstterminen.

Ordforanden rapporterar från den universitets-
gemensamma forskarutbildningsnämndens
sammanträde den 3 december.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

aTt anTa Samantha Stedtler till utbildning på
forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst

fina år;

att som reserver till doktorandanställningen r

rangordning uppftira Aicha Maalej och Martin
Karlsson.
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92 Doktorandanställninginomforskarskolan
med fokus på samhällsutmaningar och
Agenda 2030

Dnr PA 202112694

Handlingar, se Varbi

93 Två dokforander i utbildningsvetenskap
med anställning vid Högskolan i Borås

Dnr STUD 202117920

Handlingar, se ärendet

94 Doktorandanställning i praktisk filosofi
inom projektet LGRP 2019

Dnr PA 202117064

Handlingar, se Varbi

95 Inrättande avforskarutbildningsämnet
Utbildningsvetenskap med inriktning mot

forslming om samverkan i ldrarutbildning

Dnr U 20211933

Handlingar, se ärendet

Nämnden konstaterar att tiden for erinran inte har
gått ut. Dessutom behöver nämnden ha fullständiga
bedömningar av alla sökande. Beredningsgruppens
rangordning behöver också motiveras tydligare.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till beredningsgruppen für
ytterligare beredning med beaktande av ovan-
stående,

att återkomma till ärendet vid ett särskilt samman-

träde.

Nämnden konstaterar att rangordningen inte lever
upp till kraven i fakulteternas riktlinjer.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen for ytter-
ligare beredning med beaktande av ovanstående.

Anton Emilsson deltar inte i beslutet.

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

att anta Shervin MirzaeiGhazi till utbildning
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att
tilldela honom dokforandanställning i högst
två år.

Arendet diskuteras.

Fakulteterna strävar efter att minska antalet ämnen

inom forskarutbildningen. Anhållan argumenterar
inte tydligt for behovet av at| inrâtta ytterligare ett
ämne.

Nämnden konstaterar att den ftireslagna studie-
planen bryter mot fakultetemas bestämmelser,
bland annat vad gäller kursdelens omfattning.

Nämnden beslutar

att awisa anhållan om att inrätta forskar-
utbildningsämnet utbildningsvetenskap med
inriktning mot forskning om samverkan i
lärarutbildning.
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96 Utlysning av doktorandanställningar den
15 januari2022

Dnr STYR 2021/2224
Dnr STYR 2021/2279

Handlingar, se ärendena

Nämnden beslutar

att floreslå dekanus att besluta

att den 15 januari 2022\âta utlysa füljande 20
fakultetsfi nansierade doktorandanställningar :

en i arkeologi,

en i antikens kultur och samhällsliv,

två i religionshistoria,

en i religionshistoria med inriktning mot
islamologi,

en i kognitionsvetenskap

en i prakfisk filosofi,

en i Öst- och Sydöstasiensfudier,

en i bokhistoria,

en i musikvetenskap,

en i allmän språkvetenskap,

en i engelska med språkvetenskaplig
inrilfning,

en i nordiska språk,

en gemensam i fonetik och japanska med
språkvetenskaplig inriktning,

en i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning,

en i litteraturvetenskap,

två gemensamma i franska med inriktning mot
didaktik eller filologi och i tyska med
litteraturvetenskaplig inriktning,

samt

två gemensamma i latin, i semitiska språk och
i slaviska språk med inriktning mot rysk
litteratur.
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97 Uppfoljning av mentorskap for hand-
ledning inom forskarutbildningen

Dnr STYR 202112531

Handlingar, se ärendet

Vid protokollet

Nämnden beslutar

att foreslå dekanus att besluta

att den 15 januari 2022lâtautlysa foljande
anställningar, finansierade på annat sätt:

tre i historia, finansierade inom forskarskolan
i historiska studier,

tre gemensamma for Gamla testamentets
exegetik, global kristendom och interreligiösa
relationer, judaistik, þrkohistoria, Nya
testamentets exegetik, religionsfilosofi med
etik, religionshistoria, religionshistoria med
inriktning mot islamologi och systematisk
teologi, finansierade inom forskarskolan
Samhälle, teologi och kyrka,

tre i utbildningsvetenskap, finansierade inom
forskarskolan SPETS,

nio i utbildningsvetenskap, finansierade inom
forskarskolan ROCIT,

en i neurolingvistik, finansierad inom
proj ektet En dubbel komplexitetsgradientteori
for talbearbetning i hjärnan,

en i biblioteks- och informationsvetenskap,
fi nansierad av institutionen,

samt

en i Öst- och Sydöstasienstudier, finansierad
av institutionen.

Nämnden konstaterar att intresset for mentorskapet
har varit begränsat.

Nämnden beslutar

att inte gå vidare med utbildningsledarens forslag.

Kristina Thorsbro
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