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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 $60b.
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$ 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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$ 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.
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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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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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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


