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$ Arende Beslut

72 Utseende av justeringsperson.

73 Fastställande av dagordning.

74 Meddelanden.

Meddelandefürteckning, bilaga $7 4a.

Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $74b.

75 Allmän studieplan for doktorsexamen i
japanska.

jfr $ 86 2020-12-07

Dnr U 20211594

Handlingar, se akten

Lena Halldenius utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Meddelandelorteckning och förteckning över
delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ordforanden meddelar att HT-fakultetema har sett
över och reviderat möjligheten att få forlängning på
grund av problem som orsakats av pandemin.
Samtliga doktorander kommer att informeras.

Ordforanden meddelar att tidsplanen ftir
antagningen kommer att ses över für att fiirbättra
mottagningen av internationella doktorander.

Sekreteraren rapporterar från antagningen till
forskarskolan SPETS.

Ordforanden meddelar att forskarskolan WASP-HS
har annonserat möjligheten for doktorander att
ansluta sig som "affiliated student".

Nämnden konstaterar att examensmålen kan
sammanställas på ett tydligare sätt.

Nämnden enas om att det är osäkert hur kravet på
examensarbete ska florstås.

Nämnden beslutar

att återremittera ärendet till institutionen ftir
ytterligare beredning, med fokus på kravet på

examensarbete.
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$ Arende Beslut

76 Doktorand i konsthistoria och visuella
studier med annan finansiering.

Dnr PA 2021/3824

Handlingar, se akten

77 Utlysning av doktorandanställning i
kognitionsvetenskap inom WASP-HS
nationella forskarskola.

Dnr PA 2021/1765

Handlingar, se alfen

78 Äskanden inforbudget2022

Dnr STYR 20211559

PM med ftirslag till äskande, bilaga $ 78

Nämnden beslutar

att füreslå prodekanus att besluta

att anta Robert Thavenius till utbildning på
forskarnivå i konsthistoria och visuella
studier, med annan hnansiering i form av
ålderspension.

Nämnden beslutar

att den 15 september låta utlysa en doktorand-
anställning i kognitionsvetenskap, finansierad inom
WASP-HS nationella forskarskola.

Utbildningsledaren redo gör ftir forslagen till
äskande flor kvalitetsarbete och kurser.

Nämnden enas om att extema bedömare i kvalitets-
dialogerna 2023 i ftirsta hand ska delta digitalt.

Nämnden enas om att begreppet ämnesövergripande
är begränsande och att satsningen ska kunna
inkludera kurser i enskilda ämnen som är öppna ftir
doktorander från andra lärosäten.

Nämnden beslutar

att äska 25 doktorandanställningar;

att äska 220.000- för arbete med kvalitets-
dialogerna2023;

att äska 238.000 - 245.000:- frir kurs i
forsknings et ik under 2022 ;

att äska 432.944:- für nya kurser på forskarnivå;

att äska 400.000:- ftir ämnesspecifika samarbeten
inom Europa for ämnen utanftir forskarskoloma;

att äska 60.000:- för doktoranders anangemang;

att äska 40.000:- ftir dokforanders hållbara
arrangemang om hållbarhet;

att ftirklara punkten omedelbart justerad.
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Vid protokollet
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Kristina Thorsbro
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Stephan Lena




