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§163 

sekreterare 

 

§163 

 

 

§ Ärende Beslut 

 

158 Utseende av justeringsperson. Lars-Eric Jönsson utses. 

   

 

159 

 

Fastställande av dagordning. 

 

Dagordningen fastställs. 

   

 

160 

 

Närvaro- och yttranderätt för 

utbildningsledaren. 

 

Nämnden beslutar att ge utbildningsledaren 

närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet. 

   

 

161 

 

Meddelanden. 

 

Meddelandeförteckning samt förteckning 

över beslut per delegation, 

bilaga §161. 

 

Ordföranden kommenterar utskickade 

meddelanden. 

 

Från protokollet från den gemensamma 

forskarutbildningsnämndens möte 17 juni tas 

beslutet om antagningsordning för utbildning på 

forskarnivå upp. Det konstateras att inom ett år ska 

en uppföljning av antagningsordningen ske och 

fakulteterna ska se över sina styrdokument. 

 

Forskarutbildningens kvalitetskonferens 2022 

nämns och det meddelas att utbildningsledaren 

Robin Stenwall ska närvara vid denna. 

 

Dokumentet ”Antagningsordningen för utbildning 

till forskarnivå vid Lunds universitet” tas upp. Det 

konstateras att de humanistiska och teologiska 

fakulteterna redan har de rutiner som efterfrågas för 

beredning av beslut samt bedömningsgrunder för 

urval vid antagning. 

 

Nämnden konstaterar dock att man behöver revidera 

forskarutbildningsbestämmelserna utifrån beslutet. 

Det ska förtydligas i styrdokumenten att beslut om 

beredningsgrupp delegeras till institutionsstyrelsen. 
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§ Ärende Beslut 

 

  I samma dokument görs klart att en 

studiefinansiering ska föreligga före beslut om 

antagning. Nämnden konstaterar att 

forskarutbildningsnämnden eventuellt behöver 

revidera regler för att göra tydligt vad institutionen 

är skyldig att betala om särskilda kostnader 

tillkommer en doktorandutbildning. 

 

Fakultetssekreteraren kommenterar skrivelsen i 

dokumentet att ansökan om antagning till 

forskarutbildning ska göras på anvisat formulär 

fastställt av universitetsstyrelsen. Nämnden enas om 

att tydliga skriftliga anvisningar kan ersätta 

formulär. 

 

Angående dokumentet ”Utlysning av medel för 

ämnesspecifika forskarutbildningsnätverk” föreslår 

nämnden att förlänga datum för 

forskningsaktiviteten, som enligt nuvarande 

instruktioner ska förläggas till 2022, till våren 2023. 

 

Ordföranden meddelar att de som arbetar med 

ansökningar inom ramen för Vetenskapsrådets 

aktuella utlysning av anslag till forskarskolor inom 

humaniora ska kontakta Forskningsservice och 

använda sig av ansökningssystem Prisma. 

 

Frågan om fakultetsfinansiering av forskarstudier 

under utbildningens fjärde år tas upp. Avsnitt 4.1 i 

HT-fakulteternas bestämmelser för utbildning på 

forskarnivå har tolkats som att fakulteterna normalt 

finansierar det fjärde året för doktorander som är 

anställda inom externfinansierade projekt. Eftersom 

fakulteternas motfinansiering av externa projekt 

med 24 % borde räcka för att täcka kostnaderna för 

det fjärde året behöver avsnittet ses över. 

 

 

162 Antagning av två doktorander inom 

forskarskolan SPETS. 

 

Dnr STUD 2022/5687 

 

Handlingar, se ärendet 

 

Det konstateras att institutionen avsiktligt avstått 

från att ange några reserver. 

 

Nämnden beslutar 

 

att föreslå prodekanus att besluta 

 

att anta Per Holmgren till utbildning på 

forskarnivå i utbildningsvetenskap; 

 

att anta Reghan Borer till utbildning på 

forskarnivå i utbildningsvetenskap; 

 

att inte föreslå någon reserv. 
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§ Ärende Beslut 

 

163 Introduktionskurs för doktorander 

 

Dnr U 2022/550 

 

Handlingar, se ärendet 

Karin Nykvist och Johan Östling presenterar 

kursplan, litteraturlista och preliminärt schema. 

 

Det konstateras att det i kursplanen, under 

Färdighet och förmåga, ska läggas till ett mål 

angående förmågan att identifiera och hantera 

datahanteringsfrågor. 

 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa kursplan och litteraturlista. 

   

   

164 Doktoranders hälsa och orsaker till 

sjukfrånvaro. 

 

PM med underlag, §163 

 

Diskussioner förs utifrån tidigare utskickat PM från 

ordföranden. Systematiska arbetssätt efterfrågas för 

att följa upp doktoranders hälsa. Beslutet från 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, ”HT-fakulteternas 

systematiska arbete med studenternas psykosociala 

studiemiljö”, föreslås ligga till grund för detta. 

 

Det framförs uppfattningar om att medan 

sjukskrivningarnas längd är möjlig att ta reda på, är 

det desto svårare, av integritetsskäl, att undersöka 

orsaker till sjukskrivning. 

 

Angående frågan om hur doktorander introduceras 

till procedurerna kring sjukskrivning hänvisas till 

dokumentet ”Reference guide for third-cycle 

students at the Joint Faculties of Humanities and 

Theology at Lund University”. 

 

Nämnden beslutar 

 

att ge Stephan Borgehammar och Kristina Arnrup 

Thorsbro i uppdrag ta kontakta HTDR för yttrande i 

detta ärende, samt att ta fram statistik avseende 

sjukskrivningarnas längd. 

   

 

165 

 

Nytt avtal för forskarskolan i Historiska 

studier. 

 

Dnr SAMV 2022/230 

 

Avtal, bilaga §165. 

 

Ordföranden redogör för vad som är nytt i avtalet, 

nämligen att arbetsspråket i forskarskolan ska vara 

svenska, att samarbetsrådet ska innefatta en 

doktorand från varje medverkande lärosäte, samt att 

forskarutbildningsnämnden inte längre ska ha en 

representant i samarbetsrådet. 

 

Nämnden beslutar  

 

att föreslå prodekanus  

 

att underteckna avtalet. 
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§ Ärende Beslut 

 

166 Äskanden inför budget 2022. 

 

Dnr STYR 2022/374 

 

PM med förslag till äskande, bilaga §166. 

Utbildningsledaren och fakultetssekreteraren 

redogör för förslagen till äskande. 

 

Det föreslås en utökning av de administrativa 

resurserna till motsvarande två heltidsekvivalenter, 

fördelade på olika roller. Nämnden enas om att 

detta inte ska ske på bekostnad av studiestöd utan 

bör kunna bekostas genom omfördelning på 

kansliet. 

 

Beträffande utlysning av doktorandanställningar har 

ekonom Maria Mellin beräknat det ekonomiska 

utfallet om 20 fakultetsfinansierade doktorander 

antas per år under perioden 2023–2026. Nämnden 

anser att antalet kan höjas till 22 doktorander per år 

2025–2026, baserat på att de extra kostnaderna från 

coronaförlängning då kommer att ha reducerats. 

 

Institutionerna har ombetts att utveckla 

ämnesövergripande forskarutbildningskurser. Det 

föreslås i äskandet att fakulteterna vid första 

kurstillfället skjuter till pengar för drift och 

administration. När kurserna ges igen bekostar 

institutionerna administration samt undervisning för 

de egna doktoranderna, medan andra doktorander 

bekostas från heminstitutionen, om inte utbyte 

föreligger, och doktorander från andra lärosäten 

bekostas av HT-fakulteterna. 

 

Nämnden beslutar 

 

att äska 20 doktorandanställningar per år 2023–

2024 och 22 doktorandanställningar per år 2025–

2026 

 

att äska 240 000–246 000:- för den obligatoriska 

kursen i forskningsetik 

 

att äska 181 104:- för ämnesövergripande kurser 

 

att äska 350 000:- för särskilda satsningar 

 

att äska 244 000:- för kvalitetsarbete inom 

forskarutbildningen, samt 

 

att äska en utökning av de administrativa resurserna 

till motsvarande två heltidsekvivalenter 
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§ Ärende Beslut 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

Katarina Pålsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Stephan Borgehammar Lars-Eric Jönsson 

 

 

 

 


