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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 $24b.
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$ 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.
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$ 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


