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$ 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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$ 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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$ 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


