
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
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August Lindberg
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Hege Markussen
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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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$ 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
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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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$ 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


