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Utseende av justeringsperson.

Lena Halldenius utses.

89

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

90

Meddelanden.

Meddelandeforteckning och forteckning över
delegationsbeslut

Meddelandeforteckning, bilaga $90a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $90b.

(5)

till

handlingarna.

Lena Halldenius meddelar att fakulteternas kurs
inom forskarskolan Agenda 2030 wder 2022
kommer att ges av Filosofiska institutionen. Kursen
kommer att ges i början av höstterminen.
Ordforanden rapporterar från den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämndens
sammanträde den 3 december.
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Doktorandanställningikognitionsvetenskap inom projektet Social
interaWion med autonoma artefakter

Nämnden beslutar

att foreslå prodekanus att besluta

till utbildning på

Dnr PA 202112897

aTt anTa Samantha Stedtler

Handlingar, se Varbi

forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att
tilldela henne doktorandanställning i högst
fina år;
att som reserver till doktorandanställningen r
rangordning uppftira Aicha Maalej och Martin
Karlsson.
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92

Doktorandanställninginomforskarskolan
med fokus på samhällsutmaningar och
Agenda 2030

Nämnden konstaterar att tiden for erinran inte har
gått ut. Dessutom behöver nämnden ha fullständiga
bedömningar av alla sökande. Beredningsgruppens
rangordning behöver också motiveras tydligare.

Dnr PA 202112694
Nämnden beslutar

Handlingar, se Varbi
att återremittera ärendet

till

beredningsgruppen für

ytterligare beredning med beaktande av ovanstående,

att återkomma

till

ärendet vid ett särskilt samman-

träde.

93

94

Två dokforander i utbildningsvetenskap
med anställning vid Högskolan i Borås

Nämnden konstaterar att rangordningen inte lever
upp till kraven i fakulteternas riktlinjer.

Dnr STUD 202117920

Nämnden beslutar

Handlingar,

att återremittera ärendet till institutionen for ytterligare beredning med beaktande av ovanstående.

se ärendet

Doktorandanställning i praktisk filosofi
inom projektet LGRP 2019

Anton Emilsson deltar inte i beslutet.
Nämnden beslutar

Dnr PA 202117064
att foreslå prodekanus att besluta

Handlingar,

se

Varbi
att anta Shervin MirzaeiGhazi till utbildning
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att
tilldela honom dokforandanställning i högst
två år.
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Inrättande avforskarutbildningsämnet
Utbildningsvetenskap med inriktning mot
forslming om samverkan i ldrarutbildning

Dnr U 20211933

Arendet diskuteras.
Fakulteterna strävar efter att minska antalet ämnen
inom forskarutbildningen. Anhållan argumenterar
inte tydligt for behovet av at| inrâtta ytterligare ett
ämne.

Handlingar, se ärendet
Nämnden konstaterar att den ftireslagna studieplanen bryter mot fakultetemas bestämmelser,
bland annat vad gäller kursdelens omfattning.
Nämnden beslutar

att awisa anhållan om att inrätta forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap med
inriktning mot forskning om samverkan i
lärarutbildning.
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Utlysning av doktorandanställningar den
15

PROTOKOLL
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202r-t2-06
Beslut
Nämnden beslutar

januari2022
att floreslå dekanus att besluta

Dnr STYR 2021/2224
Dnr STYR 2021/2279

att den 15 januari 2022\âta utlysa füljande 20
fakultetsfi nansierade doktorandanställningar :

Handlingar, se ärendena
en

i arkeologi,

en

i antikens kultur och samhällsliv,

två i religionshistoria,
en i religionshistoria med inriktning mot

islamologi,
en i kognitionsvetenskap
en i prakfisk filosofi,
en

i Öst- och Sydöstasiensfudier,

en i bokhistoria,
en i musikvetenskap,
en

i allmän språkvetenskap,

i engelska med språkvetenskaplig
inrilfning,
en

en i nordiska språk,
en gemensam i fonetik och japanska med

språkvetenskaplig inriktning,
en

i engelska med litteraturvetenskaplig

inriktning,
en

i litteraturvetenskap,

i franska med inriktning mot
didaktik eller filologi och i tyska med
litteraturvetenskaplig inriktning,
två gemensamma

samt

två gemensamma i latin, i semitiska språk och
i slaviska språk med inriktning mot rysk

litteratur.
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Nämnden beslutar
att foreslå dekanus att besluta
att den 15 januari 2022lâtautlysa foljande
anställningar, finansierade på annat sätt:

tre i historia, finansierade inom forskarskolan
i historiska studier,
tre gemensamma for Gamla testamentets
exegetik, global kristendom och interreligiösa
relationer, judaistik, þrkohistoria, Nya
testamentets exegetik, religionsfilosofi med
etik, religionshistoria, religionshistoria med
inriktning mot islamologi och systematisk
teologi, finansierade inom forskarskolan
Samhälle, teologi och kyrka,

tre i utbildningsvetenskap, finansierade inom
forskarskolan SPETS,

nio i utbildningsvetenskap, finansierade inom
forskarskolan ROCIT,
en i neurolingvistik, finansierad inom
proj ektet En dubbel komplexitetsgradientteori

for talbearbetning i hjärnan,
en i biblioteks- och informationsvetenskap,
fi nansierad av

institutionen,

samt

i Öst- och Sydöstasienstudier, finansierad
av institutionen.
en

97

Uppfoljning av mentorskap for handledning inom forskarutbildningen

Nämnden konstaterar att intresset for mentorskapet
har varit begränsat.

Dnr STYR 202112531

Nämnden beslutar

Handlingar, se ärendet

att inte gå vidare med utbildningsledarens forslag.

Vid protokollet

Kristina

Thorsbro
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Justeras

Stephan

Lena
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