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ll2

Utseende av justeringsperson.

Anton Emilsson utses

113

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkterna
"Närvaro- och yttranderätt for utbildningsledaren",
"Medel for ämnesövergripande kurser",
"Representant i styrgruppen for forskarskolan
Agenda 2030" samt "Representant i nätverksgrupp
ftir vidareutveckling av forskarhandledar-

utbildning".

ll4

Närvaro- och yttranderätt for utbildnings-

Nämnden beslutar

ledaren
att ge Robin Stenwall närvaro- och yttranderätt
under sammanträdet.
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115

Meddelanden.

Meddelandefürteckning, bilaga $ 1 15a.
Förteckning över beslut per delegation,
bilaga $115b.
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Ordfüranden meddelar att arbetet med att se över
fordelningen av fakultetsfinansierade doktorandanställningar går framåt och att nämnden
återkommer till frågan.

Arbetsutskottet fastställde allmänna studieplaner
für samtliga forskarutbildningsämnen på
sammanträdet 1 6 februari.
Ordforanden meddelar atthan beslutat om
forlängning for coronaproblem for ett stort antal
doktorander. Den totala kostnaden motsvarar cirka
2,5 doL<f orandanställningar.

Därefter läggs meddelandeforteckning och forteckning över delegationsbeslut till handlingarna.
Ordforanden meddelar att Filosofi ska institutionen
har forhört sig om möjligheten att få medfinansiering från fakulteterna for att kunna anta en
doktorand inom ett externfinansierat forsknings-

projekt.
Fakulteterna har fastställt vägledning for etikprövning. Tryckta exemplar kan fås av sekreteraren

i forskningsnämnden.
Universitetet har fastställt regler for disputationer
med deltagande på distans, som gäller från I mars.
Ordloranden rapporterar från en workshop om de
universitetsgemensamma bestämmelserna for
iorskarut'oiicining.
I

i6

Representant i styrgruppen für
forskarskolan Agenda 2030.

Fakulteternas nuvarande representant i styrgruppen
for forskarskolan Agenda 203 0, Lena Halldenius,
har bett att få befrias från uppdraget.
Nämnden beslutar
att foreslå dekanus att besluta
att befria Lena Halldenius från uppdraget som
fakulteternas representant i styrgruppen for
forskarskolan Agenda 2030,
att utse Eric Brandstedt till fakulteternas
representant i samma grupp.
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lI7

Handlingsplan for jämställdhet, lika
villkor och mångfald 2021 -2023.

Vicedekan Olof Sundin presenterar sig själv och sitt

Lika villkorsplan for Lunds universitet
2022-2027,bilaga $ 1 17a
HT-fakulteternas handlingsplan for
jämställdhet, lika villkor och månfald
2021-2023, bilaga $ I 17b

Nämnden diskuterar åtgärderna i fakulteternas
handlingsplan. Tre av åtgärderna rör specifikt

2022-03-28

arbete.

forskarutbildningen.
1. En systematisk uppfoljning av doktoranders
psykosociala mående. Det är önskvärt att kunna
folja upp doktoranderna separat. Samtidigt är det
viktigt att det uppfattas som en möjlighet att lyfta
problem och inte som en kontroll.

2.

Att undersöka och synliggöra effekter av corona-

pandemin.
3. Tillgängliggöra information om forskarutbildningen och antagningsprocessen. Nämnden är
enig om att informationen behöver utvecklas, både
flor att bredda rekryteringen och for att effektivisera
arbetet.

118 Medel for ämnesspecifika
nätverk.

europeiska

Nämndens ordforande anmäler jäv och lämnar
rummet. Vice ordforande leder nämnden under
ärendet.

Dnr STYR 20221576
Nämnden beslutar

Handlingar, se akten
att bevilja 160.608:- ur posten for ämnesspecifika

nätverk till Centrum for teologi och religionsvetenskap att användas i enlighet med ansökan,
att utlysa resterande medel

119

Oscar II:s stipendium

till

hösten.

Anton Emilsson anmäler jäv och deltar inte

r

beslutet.

Dnr V 20221172
Handlingar, se akten

Nämnden konstaterar att det finns två utmärkta
kandidater från humanistiska fakulteten, Oscar
Jansson från det språk- och litteraturvetenskapliga
området och Mattias Gunnemyr från det historiskfilosofiska området.
Nämnden beslutar
att nominera Johan Nilsson från teologisk fakultet,

att nominera Oscar Jansson och Mattias Gunnemyr
från humanistisk fakultet, med foreträde for
Jansson.
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120 Utvärdering

av introduktionskursen.

Kursutvärdering, bilaga $ 120
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Ordforanden meddelar att han med denna kursutvärdering lämnar över ansvaret für introduktionskursen till Johan Östling och Karin Nykvist.
Nämnden beslutar
att kalla de nya kursansvariga

till

vårens sista

sammanträde.

l2l

Planering av nämndens arbete

Nämnden enas om att träffas en heldag antingen
efter vårterminens slut eller vid höstterminens start.

122

Representant i nätverksgrupp for
vidareutveckling av forskarhandledar-

Nämnden beslutar

utbildning.

att ftireslå dekanus att besluta
att utse Jonas Granfeldt till fakulteternas
representant i universitetets nätverksgrupp für
vidareutveckling av forskarhandledar-

utbildning.

123 Medel for ämnesövergripande kurser

Utbildningsledaren redogör ftir bakgrunden och for
de inkomna forslagen. Nämnden äskade medel for
ämnesövergripande kurser infor budget 2022 och
fakultetsstyrelsen

be

slut ade att avsätta

6 3.

000 : -

Nämnden beslutar
att tilldela vardera 15.750:- till floljande kurser
Religionsbegreppets vetenskapshistoria:
framväxten av begreppet religion och vad det
har kommit att betyda idag,
Värderingar i vetenskapen,
Materials, material science, and materiality:
New perspectives from across the sciences
and humanities,

Kommunikationens kulturhi storia.
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