
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-02-02 klockan 9.30 – 16.05 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor §1-5, 8-14 
 Magdalena Kjessler studerande  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Olof Sundin professor  
    
Övriga närvarande Alexander Maurits utbildningsledare §11-13 
 Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
1 Utseende av justeringsperson. Nämnden beslutar att tillämpa systemet att 

uppdraget som justeringsperson roterar i 
bokstavsordning. 
 
Ingar Brinck utses. 

   
2 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
3 Meddelanden. 

 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§3. 

Förteckning över beslut per delegation samt protokoll 
från sammanträdena den 7 december och den 14 
december 2011 läggs med vissa kommentarer till 
handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om att fakultetsstyrelsen 
föregående dag utsett ledamöter i nämnden enligt 
valberedningens förslag och erinrar i anslutning till 
styrelsens diskussion också om god sed vad gäller 
spridning av information under pågående 
sammanträde. 
 
Sekreteraren informerar kort från EUA:s konferens 
inom projektet DOC-CAREERS II och meddelar att 
en skriftlig rapport kommer att föreläggas nämnden. 
 
I anslutning till internrevisionens rapport 
”Granskning av forskarutbildningen” beslutar 
nämnden att uppdra åt ordföranden att fatta 
nödvändiga beslut vad gäller förtydliganden i aktuella 
dokument för beredningsprocessen för de utlysta 
doktorandanställningarna. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-02-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
4 Forskarutbildningsnämndens arbetsformer. 

 
PM från sekreteraren, bilaga §4. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att till vice ordförande i nämnden för 
mandatperioden utse Gunlög Josefsson;  
 
att inrätta en referensgrupp bestående av en 
representant från varje institution, normalt 
biträdande prefekt, studierektor eller annan ansvarig 
för forskarutbildning; 
 
att inrätta en referensgrupp bestående av sex 
doktorander eller nydisputerade; 
 
att delegera till ordföranden att utse ledamöterna i 
denna senare grupp; 
 
att som teman för möten gemensamma för de tre 
verksamhetsnämnderna föreslå att under 2012 
behandla frågan om ämnesidentitet på olika nivåer 
och att någon gång under mandatperioden på nytt 
diskutera frågor om internationalisering. Nämnden 
vill också understryka vikten av att dessa möten är 
tematiskt fokuserade och väl förberedda. 

   
5 Remiss: Instruktion för nämnder och 

nätverk. 
 
Dnr HT 2012/33 

Diskussion av workshopkaraktär. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
utarbeta ett förslag till instruktion för nämnden 
baserat på diskussionen. 

   
6 Forskarskolan Baltic Borderlands. 

 
Rapport från Barbara Törnquist-Plewa, 
bilaga §6. 

Nämnden noterar med intresse och tillfredsställelse 
att verksamheten i projektet fungerar väl. Nämnden 
är i princip positiv till andra liknande initiativ men 
erinrar också om sin strategi för utlysning av 
studiestöd från den 3 december 2009 (§116): 
 

- Tematiska och andra typer av övergripande 
utlysningar ska förekomma endast undantagsvis. 
 
[…] 
 
- Strategiska satsningar som avviker från den 
normala fördelningen av studiestöd ska göras bara i 
särskilda fall och i så fall på initiativ från och efter 
samråd med institutionerna. 

   
7 Nämndens studieresa till Greifswald. Sekreteraren informerar. 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-02-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
8 Användning av kvalitetsförstärkande medel 

för forskarutbildning. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att i 
enlighet med diskussionen ombesörja utlysning av de 
250 000 kronor som avsatts för ändamålet så att 
nämnden kan besluta om fördelning vid 
sammanträdet den 29 mars. 

   
9 Introduktionskursen. Nämnden konstaterar att utvärderingarna vid en 

samlad bedömning ger vid handen att kursen är 
uppskattad i sin nuvarande form och inte behöver 
ytterligare förändringar på avgörande punkter. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Lena Ambjörn får ansvar för kursen 
även 2012; 
 
att ställa sig bakom alla ändringsförslag men också 
understryka att de ska genomföras inom befintligt 
antal undervisningstimmar, förutom förslaget om 
kursstart, där nämndens uppfattning är att den bör 
vara omkring den 10 oktober. 

   
10 Tillgodoräknande i forskarutbildningen av 

studier på avancerad nivå. 
 
Jfr föregående mandatperiods §§217, 225 
och 238. 

Nämnden beslutar om följande principer för 
tillgodoräknande: 
 

1. Tillgodoräknande sker endast på den sökandes 
begäran i samband med ansökan. 
 
2. Tillgodoräknande sker i samband med 
antagningsbeslutet. 
 
3. Tillgodoräknande påverkar hur lång 
studiestödstid som tilldelas i samband med 
antagningsbeslutet. Institutionens förslag om 
antagning och tilldelning av studiestödstid ska 
alltså i förekommande fall också kopplas till ett 
förslag om tillgodoräknande. 

 
Nämnden beslutar vidare 
 
att uppdra åt sekreteraren att utreda vilka dokument 
som behöver ändras i enlighet med dessa principer; 
 
att tillämpningen av principerna sker från och med 
antagningen 2013. 

   
11 Könsfördelningen inom områdets 

forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2011/457 
 
Jfr föregående mandatperiods §296. 

Utbildningsledaren och sekreteraren rapporterar. 
 
Diskussion. 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-02-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
12 Slutrapport för EQ11. 

 
Dnr HT 2010/593 

Utbildningsledaren informerar om EQ11 och 
forskarutbildningens roll i projektet. 
 
Nämnden identifierar följande möjliga åtgärder som 
kan tillgodose önskemålet att ”kvaliteten i områdets 
forskarutbildning bör utredas”: 
 
- Tydligare inledande text till den individuella 
studieplanen. 
 
- Förbättrad information om befintligt kursutbud. 

   
13 Rapport från Scientific Advisory Board. 

 
Dnr HT 2011/431 
 
Jfr föregående mandatperiods §§311 och 
322. 

Diskussion. 
 
Nämnden överväger möjligheten att införa inslag av 
den typ som efterlyses i rapporten vid 
introduktionskursens början (jfr också föregående 
ärende): 
 
- Gemensam information till nya doktorander och 
handledare vid samma tillfälle. 
 
- Enkäter vid forskarutbildningens början om 
synpunkter på rekryteringen och förväntningar inför 
utbildningen samt vid forskarutbildningens slut om 
synpunkter på utbildningen som helhet. 
 
Nämnden beslutar 
 
att återkomma till sådana åtgärder under 2012. 

   
14 Riktlinjer för bemanning av handledning 

inom forskarutbildningen. 
Nämnden beslutar 
 
att en generell höjning av antalet 
handledningstimmar för närvarande inte är högst 
prioriterad som kvalitetshöjande åtgärd; 
 
att genomföra en ny kartläggning liknande den som 
initierades 2009 vad gäller beräkning av bemanning 
av handledning; 
 
att återkomma till eventuella förslag till förändringar 
med denna kartläggning som grund. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-02-02   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
15 Anvisningar för opponent, respondent och 

ordförande vid disputation. 
 
Förslag, bilaga §15. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att dokumentet ska rikta sig till både opponent, 
respondent, ordförande och betygsnämnd och därför 
kallas ”Anvisningar för disputation”; 
 
att föreslå dekanus att fastställa ändrade anvisningar 
enligt bilaga; 
 
att en engelsk version kan behöva vara mer utförlig 
än en ren översättning av dokumentet. 

   
16 Ändring av studieplan för forskarutbildning i 

missionsvetenskap med ekumenik. 
 

Dnr HT 2011/709 
  
Förslag till ändring, bilaga §16. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att fastställa studieplanen med föreslagen 
ändring. 

   
17 Ansökan från Jan Kockum om antagning till 

utbildning på forskarnivå i historisk arkeologi 
med annan finansiering. 
 
Dnr PA 2012/21 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Jan Kockum till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi med finansiering 
i form av anställning bekostad av Berit 
Wallenbergs stiftelse. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Ingar Brinck 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-03-29 klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor ej del av §23 
 Gunlög Josefsson professor ordf del av §23 
 Magdalena Kjessler studerande  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordf, ej del av §23 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Olof Sundin professor ej del av §23 
    
Frånvarande ledamot Linde Lindkvist doktorand enskild angelägenhet 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
18 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
19 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg. 
   
20 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §20a 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§20b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. I anslutning till det 
förra dokumentet informerar sekreteraren om 
förslaget till innehavare av Oscar II:s stipendium. 
 
Ordföranden informerar om att 
 
- referensgruppen för doktorander och nydisputerade 
haft sitt första möte den 6 mars, där ledamöterna 
orienterades om nämndens pågående ärenden och 
diskuterade riktlinjer för utlåtanden och årets 
sökandestatistik; 
 
- frågan om beräkning av handledningsbemanning 
har diskuterats av fakultetsledningen och att den 
kommer att föras vidare till universitetets 
utbildningsnämnd och den nationella 
dekankonferensen; 
 
- han utsetts till ledamot i styrkommittén för 
universitetets forskarskola i utbildningsvetenskap 
med inriktning mot ämnesdidaktik. 
 
Sekreteraren informerar om utbildningsnämndens 
behandling av ärendet om föreskrifter för 
forskarutbildning. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-03-29   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
21 Mall för allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av 
ordföranden, Gunlög Josefsson, en 
doktorandrepresentant samt sekreteraren att utarbeta 
förslag till ny mall som kan behandlas av nämnden 
vid höstens första sammanträde. Nämndens övriga 
ledamöter inbjuds att lämna synpunkter till 
arbetsgruppen. 

   
22 Arvoden för opponent och 

betygsnämndsledamöter. 
 
Jfr föregående mandatperiods §324. 

Nämnden beslutar 
 
att för närvarande inte föreslå några förändringar i 
gällande arvoden för opponenter och inte föreslå att 
betygsnämndsledamöterna ska arvoderas. 

   
23 Medel för förstärkning av kvalitet inom 

forskarutbildning. 
 
Dnr HT 2012/83 
 
Fördelning av medel, bilaga §23. 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §8. 

Nämnden beslutar 
 
att fördela medel enligt bilaga. 
 
Ingar Brinck deltar inte i beslut om Asger Kirkeby-
Hinrups ansökan. Fredrik Lindström deltar inte i 
beslut om Linnéa Gradéns ansökan. Olof Sundin 
deltar inte i beslut om Fredrik Hanells ansökan. 
 
Beslut om fördelning gäller under förutsättning av 
motfinansiering från institutionen, där så är aktuellt. 
Eventuellt ej utnyttjade medel ska återbetalas. 
 
Vidare beslutar nämnden 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja utlysning av 
återstående medel så att nämnden kan besluta om 
fördelning vid sammanträdet den 21 juni. 

   
24 Studieplan för forskarutbildning i semiotik. 

 
Dnr HT 2012/82 
  
Förslag till studieplan, bilaga §24a. 
Nämndens förslag till studieplan, bilaga 
§24b. 

Nämnden beslutar 
 

att återremittera studieplanen till institutionen 
för nytt förslag angående ämnesbeskrivning, mål 
för utbildningen och särskild behörighet. 

   
25 Höstens sammanträden. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda tisdagen den 4 september (heldag) 
samt torsdagarna den 18 oktober och den 6 december 
klockan 9.15-12.  

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-03-29   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
26 Uppföljning av ifrågasättandet av kvaliteten 

på utbildning på forskarnivå i etik, 
missionsvetenskap med ekumenik och 
praktisk teologi vid Lunds universitet. 

Nämnden beslutar 
 
att tillstyrka inrättandet av forskarutbildningsämnet 
religionsfilosofi med etik; 
 
att även i övrigt tillstyrka institutionens förslag vad 
gäller de tre ämnenas framtida organisation. 
 
Nämnden vill understryka att ämnenas tillgängliga 
lärarkapacitet ska bedömas utifrån tillsvidareanställd 
personal. 

   
27 Antagning av licentiander inom forskarskolan 

i de främmande språkens didaktik. 
 
Dnr HT 2012/176 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Tina Gunnarsson till utbildning på 
forskarnivå i engelska med didaktisk inriktning 
med finansiering inom forskarskolan i de 
främmande språkens didaktik; 
 
att anta Céline Rocher-Hallin till utbildning på 
forskarnivå i franska med didaktisk inriktning 
med finansiering inom forskarskolan i de 
främmande språkens didaktik. 
 

Vidare beslutar nämnden 
 
att återremittera den del av ärendet som gäller 
antagning av Linda Smidfelt till institutionen med 
uppdraget att antingen tillstyrka eller avstyrka 
styrgruppens förslag om antagning och att motivera 
sitt förslag. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-03-29   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
28 Antagning av licentiander inom forskarskolan 

i spanska med didaktisk inriktning. 
 
Dnr HT 2012/178 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att hanteringen av ärendet, i 
både beredningsgruppen och forskarkollegiet, 
uppvisar bland annat följande brister. Bedömningen 
är inte gjord utifrån högskoleförordningens kriterium 
om förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, 
och inte heller efter fakulteternas egna styrdokument 
som konkretiserar detta kriterium. Såvitt nämnden 
har kunnat utläsa av handlingarna har 
beredningsgruppen inte innehållit någon 
doktorandrepresentant. Den erinran som inkommit 
har inte bemötts i sak av forskarkollegiet. 
 
Nämnden har övervägt att återremittera ärendet till 
institutionen för förnyad handläggning. Nämnden 
menar emellertid att förutsättningarna i ärendet – 
utformningen av det ursprungliga underlaget för 
rekrytering, kraven på vilket underlag de sökande 
förutsattes skicka in samt den beredningsprocess som 
följde därefter – är sådana att ärendet nu inte kan 
slutföras på ett rättssäkert sätt. En återremiss skulle 
inte förändra dessa förutsättningar på något 
avgörande sätt. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta att ärendet avbryts. 
 
Om institutionen fortfarande önskar rekrytera 
licentiander i spanska med didaktisk inriktning 
emotser forskarutbildningsnämnden initiativ enligt 
fakulteternas vanliga handläggningsordning. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-06-07 klockan 13.15 – 16.55 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Olof Sundin professor  
    
Övriga närvarande Jonas Granfeldt docent del av §31, per telefon 
 Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
29 Utseende av justeringsperson. Magdalena Kjessler utses. 
   
30 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
31 Antagning av licentiander inom forskarskolan 

i de främmande språkens didaktik. 
 
Dnr HT 2012/176 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §27. 

Jonas Granfeldt informerar om bakgrunden till 
forskarkollegiets ställningstagande. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Linda Smidfelt till utbildning på 
forskarnivå i italienska med didaktisk inriktning 
med finansiering inom forskarskolan i de 
främmande språkens didaktik. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
32 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionsfilosofi, 
religionshistoria, allmän inriktning, 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi och systematisk teologi. 
 
Dnr PA 2012/37 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden vill påminna institutionen om föregående 
års uppmaning (2011-06-09, §258) ”att i framtida 
studiestödsärenden utforma yttranden i enlighet med 
nämndens fastställda riktlinjer för utlåtanden. 
Separata yttranden från ämnesföreträdare ska 
inarbetas i ett gemensamt utlåtande.” 
 
Nämndens uppfattning är vidare att samtliga sökande 
i ett ärende ska bedömas i det aktuella ärendet och ha 
möjlighet att rangordnas, även om de samtidigt 
föreslås för antagning i ett annat ärende. Den 
sökande ska ha möjlighet att själv välja anställning, 
om mer än en kan bli aktuell. I föreliggande ärende 
har de sökande som föreslagits i ärende PA 2012/38 
inte fått möjlighet att rangordnas. Nämnden anser 
dock att de genom att ha erbjudits möjlighet till 
erinran får anses ha accepterat att inte komma i fråga 
i detta ärende. 
 
Nämnden ser också allvarligt på att två sökande inte 
nämns i utlåtandet endast på grund av att de inte sänt 
in ansökningshandlingar utöver den blankett som 
sänts till registrator. 
 
Slutligen vill nämnden understryka att utlåtandet 
enligt riktlinjerna ska innehålla ”uppgift om de 
resonemang som förts angående könsfördelningen 
inom forskarutbildningen vid institutionen samt 
uppgift om och i så fall hur dessa resonemang 
påverkat förslaget till innehavare av anställning”. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Benjamin Ekman till utbildning på 
forskarnivå i kyrkohistoria, Rune Hjarnø 
Rasmussen till utbildning på forskarnivå i 
religionshistoria, allmän inriktning, vid 
humanistisk fakultet, Andreas Engh Seland till 
utbildning på forskarnivå i religionsfilosofi och 
Martin Wessbrandt till utbildning på forskarnivå 
i Nya testamentets exegetik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserv till doktorandanställningarna uppföra 
Martin Drottz Nykvist. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
33 Doktorandanställningar i missionsvetenskap 

med ekumenik inom projektet Sökandet efter 
helhet i en förtrollad värld. Helbrägdagörelse, 
framgång och rituell praxis i afrikanska 
pentekostala-karismatiska kyrkor. 
 
Dnr PA 2012/38 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lotta Gammelin och Martina Prosén till 
utbildning på forskarnivå i missionsvetenskap 
med ekumenik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserv till doktorandanställningarna uppföra 
Nils Malmström. 

   
34 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska med 
språkvetenskaplig inriktning, latin, nordiska 
språk, semitiska språk (med inriktning mot 
språkvetenskap) och tyska med 
språkvetenskaplig inriktning (med inriktning 
mot språkhistoria). 
 
Dnr PA 2012/39 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden noterar att bedömningarna av de sökande 
är olika utförlig, till synes inte i första hand på grund 
av kvaliteten i deras ansökningar utan beroende på 
vilket ämne ansökan gäller. Nämnden önskar en 
parallell och enhetlig bedömning med tydligare 
motiveringar till omdömena, inte endast korta vitsord 
av typen ”low” eller ”excellent”. Jämförelsen av de 
sökande ska göras på ett sådant sätt att riktlinjernas 
kriterier blir synliga i bedömningen. 
 
Nämndens uppfattning är vidare att samtliga sökande 
i ett ärende ska bedömas i det aktuella ärendet och ha 
möjlighet att rangordnas, även om de samtidigt 
föreslås för antagning i ett annat ärende. Den 
sökande ska ha möjlighet att själv välja anställning, 
om mer än en kan bli aktuell. I föreliggande ärende 
har Matteo Fuoli, som föreslagits i ärende PA 
2012/40, inte fått möjlighet att rangordnas. 
Nämnden anser dock att han genom att ha erbjudits 
möjlighet till erinran får anses ha accepterat att inte 
komma i fråga i detta ärende. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Sam Carlshamre till utbildning på 
forskarnivå i semitiska språk, Andreas 
Edvardsson till utbildning på forskarnivå i tyska 
med språkvetenskaplig inriktning och Sabine 
Gosselke till utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att avstå från att rangordna reserver i ärendet med 
hänvisning till utlåtandets brister vad gäller den 
jämförande bedömningen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
35 Doktorandanställning i engelska med 

språkvetenskaplig inriktning. 
 
Dnr PA 2012/40 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Matteo Fuoli till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Roy Liddle. 

   
36 Doktorandanställning i grekiska (med 

inriktning mot språkvetenskap). 
 
Dnr PA 2012/41 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Nikolaos Domazakis till utbildning på 
forskarnivå i grekiska samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Claudia Zichi. 

   
37 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena engelska med litteraturvetenskaplig 
inriktning, filmvetenskap, franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur och 
fiktion, grekiska (med inriktning mot 
litteraturvetenskap), litteraturvetenskap, 
spanska med litteraturvetenskaplig 
inriktning, semitiska språk (med inriktning 
mot litteraturvetenskap) och Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria. 
 
Dnr PA 2012/42 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Elin Abrahamsson till utbildning på 
forskarnivå i filmvetenskap, Rune Brand Larsen 
till utbildning på forskarnivå i Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria, Eric Pudney till 
utbildning på forskarnivå i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, Mette Sjölin till 
utbildning på forskarnivå i engelska med 
litteraturvetenskaplig inriktning och Victor 
Wahlström till utbildning på forskarnivå i 
spanska med litteraturvetenskaplig inriktning 
samt att tilldela dem doktorandanställning i 
högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Nina Ernst, Anna Thörnell, 
Katherine Andersen Ahlstedt, Märta Sonesson och 
Claudia Zichi. 
 
Magdalena Kjessler deltar inte i beslutet. 

   
38 Doktorandanställning i kognitionsvetenskap. 

 
Dnr PA 2012/43 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet för ytterligare utredning 
angående behörigheten hos den föreslagne. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
39 Doktorandanställning i praktisk filosofi. 

 
Dnr PA 2012/44 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Andrés Garcia Almqwist till utbildning 
på forskarnivå i praktisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Mattias Gunnemyr. 

   
40 Doktorandanställning i antikens kultur och 

samhällsliv. 
 
Dnr PA 2012/45 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden understryker att utlåtandet enligt 
riktlinjerna inte ska bedöma sökande som inte 
bedöms som vare sig behöriga eller motsvarande 
behöriga. Vidare framhåller nämnden att jämförelsen 
av de sökande ska göras på ett sådant sätt att 
kriterierna blir synliga i bedömningen. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Fanny Kärfve till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv samt 
att tilldela henne doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 

att inte rangordna reserver i ärendet. 
   
41 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i antikens kultur 
och samhällsliv med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2012/110 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv med 
annan finansiering med hänvisning till att han 
inte styrkt särskild behörighet. 

   
42 Doktorandanställning i historisk osteologi. 

 
Dnr PA 2012/46 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Stella Macheridis till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi samt att tilldela 
henne doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Adam Boethius och Sigrid 
Hagefalk. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
43 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i arkeologi med 
annan finansiering. 
  
Dnr HT 2012/109 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi med annan finansiering 
med hänvisning till att hon inte styrkt 
grundläggande eller särskild behörighet. 

   
44 Doktorandanställning i bok- och 

bibliotekshistoria. 
 
Dnr PA 2012/47 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden understryker att jämförelsen av de sökande 
ska göras med beaktande av samtliga insända 
handlingar. Projektplanen ska inte tillmätas större 
vikt än annan meritering. 

 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ragni Svensson till utbildning på 
forskarnivå i bok- och bibliotekshistoria samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jesper Jakobsen, Henning 
Hansen och Anna Haggård. 

   
45 Doktorandanställning i musikvetenskap. 

 
Dnr PA 2012/48 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy till 
utbildning på forskarnivå i musikvetenskap samt 
att tilldela honom doktorandanställning i högst 
fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sofia Jönsson och Kristin 
Borgehed. 

   
46 Doktorandanställningar i historia. 

 
Dnr PA 2012/49 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kerstin Hundahl, Björn Lundberg och 
Martin Møller Rasmussen till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra William Wickersham, Helén 
Persson, Vahagn Avedian, Marianne Toft, Kenth 
Hansen, Valter Lundell, Marianne Sjöland och Per 
Höjeberg. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
47 Doktorandanställningar i historia placerade 

vid den nationella forskarskolan i historia. 
 
Dnr PA 2012/50 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kerstin Hundahl, Björn Lundberg och 
Martin Møller Rasmussen till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra William Wickersham, Helén 
Persson, Vahagn Avedian, Kenth Hansen, Valter 
Lundell, Marianne Sjöland och Per Höjeberg. 

   
48 Doktorandanställningar i historia, avseende 

tredje och fjärde årets forskarutbildning. 
 
Dnr PA 2012/51 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Valter Lundell och Marianne Sjöland till 
utbildning på forskarnivå i historia samt att 
tilldela dem doktorandanställning i högst två år 
vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Per Höjeberg, Joakim Glaser 
och Fredrik Alvén. 

   
49 Doktorandanställningar i mänskliga 

rättigheter. 
 
Dnr PA 2012/52 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Emma Sundkvist och Karin Zachari till 
utbildning på forskarnivå i mänskliga rättigheter 
samt att tilldela dem doktorandanställning i 
högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Vanja Mosbach och Frida 
Nilsson. 

   
50 Doktorandanställning i utbildningsvetenskap 

med inriktning mot skol- och/eller 
utbildningshistoria. 
 
Dnr PA 2012/54 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Magnus Grahn till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Helén Persson och Matyas 
Erdelyi. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8(8) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
51 Doktorandanställning i utbildningsvetenskap 

med inriktning mot skol- och/eller 
utbildningssociologi. 
 
Dnr PA 2012/55 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ingrid Bosseldal till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Emelie Nilsson. 

   
52 Doktorandanställning i utbildningsvetenskap 

med inriktning mot lärares yrkesutövning 
och lärarkunskapens vetenskapliga 
utveckling. 
 
Dnr PA 2012/56 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Martin Malmström till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Helén Persson. 

   
53 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
utbildningsvetenskap med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2011/108 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap med annan 
finansiering med hänvisning till att han vid 
tillsättning av doktorandanställning (PA 
2012/56) i institutionens yttrande bedömdes 
ligga utanför den absoluta tätgruppen. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Magdalena Kjessler 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-06-21 klockan 9.15 – 11.55 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor ej del av §60 
 Gunlög Josefsson professor  
 Magdalena Kjessler studerande  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jonas Lundblad doktorand  
 Olof Sundin professor  
    
Övrig närvarande Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
54 Utseende av justeringsperson. Linde Lindkvist utses. 
   
55 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
56 Antagning av licentiander inom forskarskolan 

i spanska med didaktisk inriktning. 
   
Dnr HT 2012/212 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Marcelo Cea, Henrietta Godolakis 
Carolsson, Sandra Havelius, Fernando López 
Serrano och Anna Ponnert till utbildning på 
forskarnivå i spanska med didaktisk inriktning 
med finansiering inom forskarskolan i spanska 
med didaktisk inriktning. 

   
57 Antagning av NN till forskarutbildning i 

engelska med språkvetenskaplig inriktning. 
   
Dnr HT 2012/256 
 
Handlingar, se PA 2012/39 och 40! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus 
 

att avslå ansökan med hänvisning till att någon 
finansieringsplan inte redovisats. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
58 Doktorandanställning i kognitionsvetenskap. 

 
Dnr PA 2012/43 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §38. 

Ingående diskussion. 
 
Nämnden ser som sin uppgift i anställningsärenden 
att granska bedömningen i formellt avseende, till 
exempel vad gäller behörighet och konsekvent 
tillämpning av bedömningskriterier. Denna 
granskning fyller en viktig funktion ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Däremot gör nämnden inte 
egna kvalitetsbedömningar eller överprövar de 
kvalitetsbedömningar som har gjorts på ämnes- och 
institutionsnivå. 
 
Nämnden finner att NN i sin ansökan inte har visat 
att han uppfyller den grundläggande behörigheten för 
utbildning på forskarnivå, eftersom hans redovisade 
godkända kurser uppgår till endast motsvarande 232 
hp. Dessutom har han inte i sin ansökan visat att han 
uppfyller särskild behörighet för forskarutbildning i 
kognitionsvetenskap sådan den är formulerad i den 
allmänna studieplanen, eftersom han inte har visat att 
kravet på ”godkänd självständigt författad uppsats 
uppgående till minst 15 högskolepoäng på avancerad 
nivå” är uppfyllt. Institutionen har däremot bedömt 
att hans meriter motsvarar särskild behörighet. Den 
uppsats som institutionen bedömer kunna ligga till 
grund för motsvarande särskild behörighet är såvitt 
nämnden kan bedöma inte genomförd inom 
utbildning på avancerad nivå, sådan denna nivå 
definieras i högskolelagen. Nämndens uppfattning är 
att det inte är styrkt att uppsatsen motsvarar en 
”godkänd självständigt författad uppsats uppgående 
till minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå”. NN 
kan därför inte vid denna utlysning antas till 
forskarutbildning. Vid detta förhållande har 
nämnden inte anledning att pröva institutionens 
bedömning av kvaliteten i NN:s arbeten. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Kristin Osk Ingvarsdottir till utbildning 
på forskarnivå i kognitionsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Thomas Strandberg. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
59 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i 
utbildningsvetenskap med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2011/108 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §53. 

Ingående diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att vad som anförts inte föranleder nämnden att 
föreslå prodekanus att ändra tidigare beslut. 

   
60 Medel för förstärkning av kvalitet inom 

forskarutbildning. 
 

Dnr HT 2012/83 
 
Fördelning av medel, bilaga §60. 
Övriga handlingar, se akten! 
 
Jfr §§8 och 23. 

Nämnden beslutar 
 
att fördela medel enligt bilaga. 
 
Ingar Brinck deltar inte i beslut om Asger Kirkeby-
Hinrups ansökan. 
 
Beslut om fördelning gäller under förutsättning av 
motfinansiering från institutionen, där så är aktuellt. 
Eventuellt ej utnyttjade medel ska återbetalas. 

   
61 Litteraturlista för introduktionskurs för 

forskarstuderande. 
 

Litteraturlista, bilaga §61. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa litteraturlistan enligt bilaga. 

   
62 Pedagogiska priser läsåret 2012/2013. 

 
Dnr PE 2012/284 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

   
63 Utvärdering av årets antagningsprocess. Nämnden beslutar 

 
att anordna ett möte där referensgruppen för 
institutionsrepresentanter och nämndens ledamöter 
gemensamt kan diskutera olika aspekter på 
antagningsprocessen; 
 
att återkomma till mer detaljerad planering vid nästa 
sammanträde. 

   
64 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §64a. 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§64b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från möte om 
universitetsgemensam forskarutbildningskurs i 
entreprenörskap och från den nationella 
fakultetskonferensen. 
 
Sekreteraren rapporterar från seminariet den 14 maj 
om att söka externa medel, vilket var uppskattat och 
gärna kan återkomma i någon form. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-06-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
65 Tack. Ordföranden tackar nämndens ledamöter för 

terminens arbete och tillönskar en trevlig sommar. 
Ett speciellt tack riktas till Magdalena Kjessler och 
Jonas Lundblad som nu lämnar nämnden. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Linde Lindkvist 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-09-04 klockan 9.15 – 15.55 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck professor  
 Kristoffer Brink studerande  
 Linde Lindkvist doktorand  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jan Nylund doktorand  
 Olof Sundin professor t o m §73 
    
Frånvarande ledamot Gunlög Josefsson professor sjukdom 
    
Övrig närvarande Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
66 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
67 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
68 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §68a. 
Förteckning över beslut per delegation, bilaga 
§68b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden rapporterar från arbetsgruppen för mall 
för allmän studieplan, vars förslag kommer att 
föreligga till nästa sammanträde. 

   
69 Budget 2013. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att äska medel för Academic Skills: genomförande av 
karriärdag för doktorander vårterminen 2013 och 
något inslag om språkfärdighet på engelska 
höstterminen 2013. (jfr §70); 
 
att äska 250 000 kronor för att erbjuda de 
doktorander som börjat sin utbildning hösten 2012 
någon mindre påkostad variant av Finish on Time; 
 
att också föreslå en höjning av antalet 
handledningstimmar från 200 till 250 per doktorand, 
att läggas ut till huvudhandledaren i samband med 
disputationen. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-09-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
70 Utbudet av Academic Skills 2012-2013. Nämnden beslutar 

 
att arbeta enligt den tidigare planeringen och alltså 
anordna karriärdag för doktorander vårterminen 
2013 och något inslag om språkfärdighet på engelska 
höstterminen 2013; 
 
att också undersöka möjligheterna att genom 
fakulteternas infrastrukturenheter genomföra inslag 
vad gäller effektiv datorhantering, effektiv 
litteratursökning, digitala metoder och bibliometri.  
 
Nämnden erinrar i anslutning till detta också om den 
universitetsgemensamma kursen i entreprenörskap 
som kommer att anordnas vårterminen 2013. 

   
71 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställningar i 
utbildningsvetenskap. 
 
Dnr HT 2012/389 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa sex doktorandanställningar i 
utbildningsvetenskap, finansierade inom 
forskarskolan i ämnesdidaktik, den 15 september 
2012. 

   
72 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning i kognitionsvetenskap 
med inriktning på kognitiv zoologi. 
 
Dnr HT 2012/365 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa en doktorandanställning i 
kognitionsvetenskap med inriktning på kognitiv 
zoologi, finansierad med medel från Crafoordska 
stiftelsen (inom projektet Den komplexa sociala 
kognitionens beståndsdelar), den 15 september 
2012. 

   
73 Remiss angående utlysning av 

doktorandanställningar den 1 februari 2013. 
 
Dnr HT 2012/399 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att via remiss inhämta 
institutionernas önskemål om utlysning; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
studiestöden vid sammanträdet den 6 december. 

   
74 Utvärdering av årets antagningsprocess. 

 
Jfr §63. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
utarbeta underlag inför sammanträdet med 
referensgruppen den 4 oktober. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-09-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
75 Strategisk plan för humanistiska och 

teologiska fakulteterna 2013-2017. 
Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
svar i enlighet med diskussionen. 

   
76 Riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar. 

 
Jfr föregående mandatperiods §205. 

Nämnden finner att det inte finns opinion för att 
fastställa riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar 
på fakultetsnivå. Nämnden konstaterar dock att 
publiceringsformen ställer speciella krav på planering 
av avhandlingsarbetet och att det därför är viktigt att 
ämnets krav och traditioner förmedlas till 
doktoranden på ett tydligt sätt i ett tidigt skede av 
utbildningen. 
 
Nämnden beslutar 
 
att lämna ärendet utan ytterligare åtgärd. 

   
77 Åtgärder med anledning av föreskrifter för 

utbildning på forskarnivå vid Lunds 
universitet. 

Nämnden beslutar 
 
att påpeka för fakultetsstyrelsen de mindre ändringar 
i delegationsordningen som föreskrifterna föranleder; 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att på 
fakulteternas vägnar tillskriva utbildningsnämnden 
om de delar av föreskrifterna som kräver ytterligare 
förklaring; 
 
att diskutera frågan om kursplaner i 
forskarutbildningen ytterligare vid nästa 
sammanträde. 

   
78 Pedagogiska priser läsåret 2012/2013. 

 
Dnr PE 2012/284 
 
Jfr §62. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
förslag för nämndens räkning. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Ingar Brinck 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-10-18 klockan 9.15 – 12.05 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor  
    Gunlög Josefsson  professor  
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund  doktorand  
    Olof Sundin professor till och med §86 
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande  
    Linde Lindkvist doktorande privat angelägenhet 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Susanne Ewert utbildningskoordinator till och med §81 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
79 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
80 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
81 Åtgärder med anledning av föreskrifter för 

utbildning på forskarnivå vid Lunds 
universitet. 
 
Jfr §77. 

Nämnden beslutar 
 
att som principer för kursplaner i 
forskarutbildningen fastställa följande att gälla utöver 
universitetets föreskrifter: 
 

Kursdelen av forskarutbildningen i varje ämne, 
med undantag för introduktionskursen, bildar 
en kurs med en gemensam kursplan, normalt på 
52,5 hp, i sin tur uppdelade i delkurser, 
däribland högskolepedagogiska kurser. 
 
Denna kursplan ska utgå från formuleringarna i 
den allmänna studieplanen vad gäller mål och 
innehåll. 
 
Kursplaner i forskarutbildningen i övrigt 
utarbetas efter behov. 

 
att uppdra åt Susanne Ewert att tillse att nya 
tillämpningsföreskrifter utformas i enlighet med 
detta; 
 
att uppdra åt sekreteraren att informera 
institutionerna om bakgrund och nämndens 
ställningstagande. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-10-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
82 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §82a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §82b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från introduktionskursens 
första tillfälle föregående vecka, om förberedelserna 
för universitetsgemensam kurs i entreprenörskap för 
doktorander samt från budgetberedningen. 
 
Sekreteraren informerar om sökandestatistik vad 
gäller doktorandanställningarna med sista 
ansökningsdag den 15 oktober samt om hanteringen 
av nämndens skrivelse till utbildningsnämnden. 

   
83 Utvärdering av årets antagningsprocess. 

 
Jfr §§63 och 74. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att vidare undersöka 
möjligheterna att använda universitetets system för 
elektronisk rekrytering; 
 
att gemensam annonsering ska ske i 
Universitetsläraren för den utlysning som sker i 
februari; 
 
att uppdra åt sekreteraren att se över riktlinjerna för 
utlåtanden inför fastställande av ny version vid nästa 
sammanträde. 

   
84 Karriärdag för doktorander våren 2013. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren och arbetslivskoordinatorn 
att vidare planera för karriärdag enligt diskussion och 
utsänd PM. 

   
85 Mall för allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå. 
 
Jfr §21. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå fakultetsstyrelsen att fastställa planen med 
mindre ändringar i förhållande till arbetsgruppens 
förslag. 

   
86 Sammanträden våren 2013. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda kl 9.15(-12) följande dagar: 
7 februari 
4 april 
4 juni (för anställningsärenden) och 
18 juni. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-10-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
87 Remiss: Humanistiska och teologiska 

fakulteternas plan för jämställdhet, 
likabehandling och mångfald 2013-2015. 
 
Dnr HT 2012/377 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att avge 
svar i enlighet med diskussionen. 

   
88 Remiss: Föreskrifter om fördelning av 

beslutsbefogenheter vid Lunds universitet. 
 
Dnr LS 2012/167 och HT 2012/438 

Nämnden konstaterar att förslaget till föreskrifter, 
läst tillsammans med förvaltningschefens beslut om 
översyn av styrdokument för forskarutbildning och 
utbildningsnämndens uppdrag till sin 
forskarutbildningskommitté, kan föranleda en 
förskjutning av befogenheter och ansvar vad gäller 
forskarutbildningsfrågor från fakultetsnivå till central 
nivå. Nämnden vill framhålla att nuvarande 
personalresurser för forskarutbildningsfrågor på 
central nivå har framstått som otillräckliga redan för 
de befogenheter och det ansvar som hittills legat 
centralt. En eventuell förstärkning måste förankras 
och motiveras tydligt för att kunna accepteras av 
fakulteterna. 

 
Nämnden beslutar  
 
att ge ordföranden i uppdrag att framhålla dessa 
synpunkter vid utarbetandet av fakulteternas 
remissvar. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(7) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2012-12-06  klockan 9.15 – 12.15 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor från och med del av §91 
    Kristoffer Brink  studerande  
    Gunlög Josefsson  professor  
    Linde Lindkvist  doktorand  
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus ordförande 
    Olof Sundin professor till och med §100 
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Jan Nylund  doktorand privat angelägenhet 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
89 Utseende av justeringsperson. Linde Lindkvist utses. 
   
90 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ändringen att ärendet 

”Doktorandanställning i utbildningsvetenskap med 
inriktning mot naturvetenskapernas didaktik” utgår. 

   
91 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §91a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §91b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar från fakultetsstyrelsens 
sammanträde och meddelar att planen för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald fastställts. 
Nämnden återkommer till sina uppdrag i detta 
dokument vid sammanträdet den 7 februari. 
 
Ordföranden och sekreteraren informerar om 
entreprenörsskapsseminariet den 16 november och 
den universitetsgemensamma doktorandkursen i 
entreprenörskap. 

   
92 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap med inriktning mot 
kognitiv zoologi. 
 
Dnr PA 2012/487 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ivo Jacobs till utbildning på forskarnivå i 
kognitionsvetenskap samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jessica Alfredsson och Emma 
Björk. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
93 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
geografiämnets didaktik. 
 
Dnr PA 2012/488 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta David Örbring till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela honom doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Mette Thorsen Trondman. 

   
94 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
matematikämnets didaktik. 
 
Dnr PA 2012/489 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Malin Christersson till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap samt att 
tilldela henne doktorandanställning i högst fyra 
år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Joakim Olofsson. 

   
95 Ansökan från Ingemar Karlsson om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
utbildningsvetenskap med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2012/476 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Ingemar Karlsson till utbildning på 
forskarnivå i utbildningsvetenskap med 
finansiering i form av ålderspension. 

   
96 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
religionsämnets didaktik. 
 
Dnr PA 2012/491 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Hans Teke till utbildning på forskarnivå 
i utbildningsvetenskap samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att inte rangordna reserver i ärendet. 
   
97 Doktorandanställningar i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
samhällskunskapsämnets didaktik. 
 
Dnr PA 2012/492 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Katarina Blennow och Janna Lundberg 
till utbildning på forskarnivå i 
utbildningsvetenskap samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Bertil Rosenberg och Henrik 
Larsson. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
98  I anslutning till ärendena 93-94 och 96-97 vill 

nämnden poängtera vikten av att externa sakkunniga 
informeras om fakulteternas bestämmelser och 
riktlinjer så att utlåtandena utgör tillräckligt underlag 
för nämndens förslag, till exempel vad gäller 
intervjuernas roll i beredningsprocessen. 

   
99 Extra sammanträde januari 2013. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda den 25 januari klockan 9.15-12 för 
behandling av ärenden om allmänna studieplaner 
inför utlysningen den 1 februari. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
100 Remiss angående utlysning av studiestöd 

den 1 februari 2013. 
 
Dnr HT 2012/399 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Med utgångspunkt i nämndens tidigare beslut om 
strategi för utlysning av studiestöd (3 december 
2009, §116) beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande 23 fakultetsfinansierade 
doktorandanställningar den 1 februari 2013: 
 
5 gemensamma för Gamla testamentets exegetik, 
islamologi, kyrkohistoria, missionsvetenskap 
med ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionshistoria, allmän 
inriktning, samt religionsfilosofi med etik, 
 
6 gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
grekiska, latin, nordiska språk och semiotik, 
 
4 gemensamma för filmvetenskap, franska med 
litteraturvetenskaplig inriktning, grekiska, 
kinesiska, litteraturvetenskap och semitiska 
språk, 
 
1 i arkeologi, 
 
1 i historisk arkeologi, 
 
1 i kognitionsvetenskap, 
 
1 i teoretisk filosofi, 
 
1 i biblioteks- och informationsvetenskap, 
 
1 i etnologi, 
 
och 
 
2 i retorik. 
 

En förutsättning för doktorandanställningar i retorik 
är att institutionen kan erbjuda arbetsplats för två 
antagna doktorander. 

 
En förutsättning för samtliga ämnen är att allmänna 
studieplaner utformade enligt den nya mallen kan 
fastställas i januari. 

forts.  
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
100 
forts 

 Ämnet systematisk teologi har inte handledarresurser 
för hela perioden 2013-2017 på det sätt nämnden 
tidigare har avsett och bör därför denna gång inte 
inkluderas i utlysningen. 
 
Vad gäller ämnet utbildningsvetenskap är nämndens 
uppfattning att ämnet efter utlysningar 2012 av tre 
anställningar, finansierade med myndighetskapital, 
och sex anställningar, finansierade inom forskarskolan 
i ämnesdidaktik, snarare har behov av att konsolidera 
verksamheten innan ytterligare doktorander 
rekryteras. 
 
Ämnet mänskliga rättigheter rekryterade två 
doktorander genom 2012 års utlysning. Nämnden 
anser att principen om att rekrytera minst två 
doktorander samtidigt ska upprätthållas även vid 
detta utlysningstillfälle, och historiska institutionens 
önskemål – att nu rekrytera endast en doktorand i 
ämnet – kan därför inte tillgodoses. Nämnden menar 
att institutionen inte övertygande har visat hur en 
doktorand i mänskliga rättigheter, även om 
anställningen anges ha historisk inriktning, ska ingå i 
institutionsmiljön tillsammans med de doktorander 
man avser att rekrytera i ämnet historia. 
 
Språk- och litteraturcentrum får i detta förslag en 
något större andel av det totala antalet anställningar 
än vid tidigare utlysningar, vilket motiveras med ett 
stabilt högt söktryck, både kvalitativt och kvantitativt, 
och med att ämnen som inte på länge rekryterat 
doktorander nu finns med i utlysningen. 
 
Nämnden vill slutligen uppmana de institutioner som 
inte tillämpar en intern periodisering eller turordning 
mellan ämnen att överväga detta inför kommande 
utlysningar. Nämnden avser att återkomma till en 
diskussion om strategi för utlysningar, och ser i 
anslutning till det gärna att strategiska överväganden 
sker redan på institutionsnivå. 
 

forts.  
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
100 
forts 

 Vidare beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande doktorandanställningar, 
finansierade på annat sätt, den 1 februari 2013: 
 
1 i engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
finansierad av anslag från Vetenskapsrådet, 
 
1 i kognitionsvetenskap med inriktning mot 
kognitiv zoologi, delvis finansierad av anslag från 
Vetenskapsrådet, 
 
3 i historia, finansierade av forskarskolan i 
historia, 
 
1 i historia, omfattande forskarutbildningens 
tredje och fjärde år, finansierad av forskarskolan i 
historia och historiedidaktik, och 
 
1 i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
naturvetenskapernas didaktik, finansierad av 
forskarskolan i ämnesdidaktik 
 
samt 
 
att avsätta medel för motfinansiering 
motsvarande det fjärde året för anställningen i 
kognitionsvetenskap. 

 
Nämnden anser att önskemålen från institutionen för 
utbildningsvetenskap om en utlysning tidigare än 
den 1 februari inte kan tillmötesgås. Ansökningstid 
som löper över jul- och nyårshelgerna ska undvikas, 
och en utlysning snarast därefter skulle inte 
tidigarelägga processen så mycket att avvikelsen kan 
anses motiverad. 

   
101 Remiss: Utkast/Föreskrifter för utbildning 

på forskarnivå vid Lunds universitet och 
Utkast/Antagningsordning avseende 
utbildning på forskarnivå. 
 
Dnr LS 2012/718-719 och HT 2012/519 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att i 
enlighet med delegation från fakultetsstyrelsens 
arbetsutskott avge remissvar. 

   
102 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Riktlinjer, bilaga §102. 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2012-12-06   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Linde Lindkvist 


