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$ 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 $36.
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$ 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 $37 att anta ytterligare en doktorand (i allt två
doktorander) i idé- och lärdomshistoria infor hösten
202r.
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$ 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.
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$ 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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$ 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
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$ 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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$ 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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