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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-02-07  klockan 9.15 – 12.15 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Gunlög Josefsson  professor  
    Linde Lindkvist  doktorand  
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund  doktorand  
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor tjänstledighet 
    Kristoffer Brink  studerande sjukdom 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Lena Ambjörn professor §112 
    Viktoria Hörnlund fakultetsbibliotekarie §§ 110-111 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
103 Utseende av justeringsperson. Jan Nylund utses. 
   
104 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
105 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §105a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §105b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
I anslutning till fakulteternas plan för jämställdhet, 
likabehandling och mångfald noterar nämnden sitt 
uppdrag att utse en person som ansvarig för 
utvärdering av seminarieklimatet. Nämnden 
återkommer till denna fråga under §107. Övriga 
uppdrag diskuteras vid nästa sammanträde i samband 
med nämndens egen handlingsplan. 
 
Ordföranden informerar om fakultetsstyrelsens 
planering inför sin strategidag den 24 april, där bland 
annat dimensioneringen av forskarutbildningen 
kommer att diskuteras, och om arbetet med 
fakulteternas strategiska plan, särskilt de delar som 
berör forskarutbildningen. 
 
Sekreteraren informerar om förberedelserna inför 
karriärdagen den 14 mars och rapporterar från mötet 
om elektroniska individuella studieplaner den 29 
januari. 
 
Vidare informerar sekreteraren om en inkommen 
preliminär förfrågan vad gäller antagning av en 
doktorand, delvis finansierad med stipendium, men 
där också motfinansiering med motsvarande det 
fjärde året kan komma att krävas. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-02-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
106 Ansökan från Adam Boethius om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
historisk osteologi med annan finansiering. 
   
Dnr HT 2013/78 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 

att föreslå dekanus att besluta 
 

att avsätta medel för motfinansiering 
motsvarande det fjärde årets anställning; 

 
att under förutsättning av detta föreslå prodekanus 
att besluta 
 

att anta Adam Boethius till utbildning på 
forskarnivå i historisk osteologi med 
finansiering i form av anställning bekostad av 
Berit Wallenbergs stiftelse i tre år och av 
fakultetsmedel i ett år. 

   
107 Förslag till projekt inom ramen för 

kvalitetsmedel (EQ11) 2013. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren och utbildningsledaren att 
färdigställa en ansökan på temat Det goda seminariet; 
 
att delegera till ordföranden att utse ansvarig för 
enkät avseende seminarieklimatet enligt uppdrag i 
fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling 
och mångfald. 

   
108 Extra sammanträde för behandling av 

allmänna studieplaner. 
Gunlög Josefsson och sekreteraren informerar om 
den påbörjade beredningen av ärendena om allmänna 
studieplaner. 
 
Nämnden beslutar 
 
att sammanträda den 21 mars klockan 9-12 för 
behandling av ärenden om allmänna studieplaner. 

   
109 Sammanträden hösten 2013. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda den 5 september (heldag), den 24 
oktober (9-12) och den 5 december (9-12). 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-02-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
110 Distribution av doktorsavhandlingar. Sekreteraren och fakultetsbibliotekarien informerar 

om bakgrunden till ärendet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt fakultetsbibliotekarien att kartlägga de 
nuvarande rutinerna för distributionen på 
institutionsnivå så att frågan kan behandlas vidare 
vid höstterminens första sammanträde. I uppdraget 
ingår också att beakta frågor om elektronisk 
distribution samt de speciella frågor om upphovsrätt 
som blir aktuella vid sammanläggningsavhandlingar. 

   
111 Academic Skills 2013. 

 
Förslag från fakultetsbibliotekarien, bilaga 
§111. 

Fakultetsbibliotekarien informerar om bibliotekens 
möjligheter att bistå doktoranderna med olika typer 
av utbildnings- och informationsinsatser. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden finner att bibliotekens rutin för 
introduktion av nyanställda, inklusive doktorander, 
är tillfredsställande för sitt ändamål och 
rekommenderar att den tillämpas även framgent. 
 
Nämnden beslutar 
 
att stödja de förslag som framförts i underlaget och 
att uppdra åt fakultetsbibliotekarien att i enlighet 
med diskussionen arbeta vidare med att genomföra 
dem, med beaktande av vilka distributionsformer 
som lämpar sig bäst för varje inslag. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-02-07   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
112 Introduktionskursen. Lena Ambjörn redogör för sina intryck från senaste 

kursomgången och noterar att nivån på 
doktorandernas egna arbeten har höjts betydligt. Tre 
huvudfrågor identifieras i kursutvärderingarna, 
hennes egen sammanfattning och HTDR:s skrivelse 
som värda särskilda överväganden inför kommande 
kursomgång, nämligen kurslitteraturen, språkfrågan 
och storleken på gruppen. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uttala sitt stöd för kursledningens val av 
kurslitteratur och inte aktualisera någon ändring av 
litteraturlistan; 
 
att svenska fortsatt ska vara kursens huvudspråk, men 
att en doktorand som inte förstår svenska ska 
erbjudas lämplig individuell lösning, till exempel att 
genomgå kursen vid ett senare tillfälle; 
 
att uppdra åt kursledningen att inkomma med 
underlag som visar önskvärd bemanning för en 
fungerande lösning med samma höga kvalitet på 
kursen om gruppen doktorander fortsätter vara lika 
stor som senast; 
 
att uppmana HTDR att självt initiera sociala och 
informativa aktiviteter i anslutning till läsårets 
början. 

 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Jan Nylund 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-03-21  klockan 9.15 – 11.40 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande  
    Gunlög Josefsson  professor ordförande 
    Linde Lindkvist  doktorand per telefon 
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor forskningstermin 
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus tjänsteresa 
    Jan Nylund  doktorand sjukdom 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
113 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
114 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
115 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Gamla testamentets exegetik. 
 

Dnr HT 2012/604 
  
Fastställd studieplan, bilaga §115. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
116 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionshistoria med 
inriktning mot islamologi. 

 
Dnr HT 2012/611 
  
Fastställd studieplan, bilaga §116. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
117 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kyrkohistoria. 
 

Dnr HT 2012/608 
  
Fastställd studieplan, bilaga §117. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
118 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i missionsvetenskap med 
ekumenik. 

 
Dnr HT 2012/610 
  
Fastställd studieplan, bilaga §118. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
 
Vidare uppmanar nämnden institutionen att 
överväga den svenska benämningen på ämnet i 
förhållande till ämnesbeskrivning och engelsk 
benämning. 

   
119 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Nya testamentets exegetik. 
 

Dnr HT 2012/605 
  
Fastställd studieplan, bilaga §119. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
120 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i praktisk teologi. 
 

Dnr HT 2012/606 
  
Fastställd studieplan, bilaga §120. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
121 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionsfilosofi med etik. 
 

Dnr HT 2012/607 
  
Fastställd studieplan, bilaga §121. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
122 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionshistoria. 
 

Dnr HT 2012/603 
  
Fastställd studieplan, bilaga §122. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
123 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i allmän språkvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/8 
  
Fastställd studieplan, bilaga §123. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
124 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. 

 
Dnr HT 2013/9 
  
Fastställd studieplan, bilaga §124. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
125 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i grekiska. 
 

Dnr HT 2013/10 
  
Fastställd studieplan, bilaga §125. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
126 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i latin. 
 

Dnr HT 2013/12 
  
Fastställd studieplan, bilaga §126. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
127 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nordiska språk. 
 

Dnr HT 2013/11 
  
Fastställd studieplan, bilaga §127. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
128 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semiotik. 
 

Dnr HT 2013/15 
  
Fastställd studieplan, bilaga §128. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
129 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semitiska språk. 
 

Dnr HT 2012/563 
  
Fastställd studieplan, bilaga §129. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
130 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i filmvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/6 
  
Fastställd studieplan, bilaga §130. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
131 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska med inriktning mot 
franskspråkig litteratur. 

 
Dnr HT 2013/4 
  
Fastställd studieplan, bilaga §131. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
132 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap. 

 
Dnr HT 2013/7 
  
Fastställd studieplan, bilaga §132. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
133 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i litteraturvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/5 
  
Fastställd studieplan, bilaga §133. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
134 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i arkeologi. 
 

Dnr HT 2013/52 
  
Fastställd studieplan, bilaga §134. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
135 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historisk arkeologi. 
 

Dnr HT 2013/51 
  
Fastställd studieplan, bilaga §135. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
136 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i antikens kultur och 
samhällsliv. 

 
Dnr HT 2013/39 
  
Fastställd studieplan, bilaga §136. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
137 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kognitionsvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/50 
  
Fastställd studieplan, bilaga §137. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
138 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

 
Dnr HT 2013/19 
  
Fastställd studieplan, bilaga §138. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
139 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i etnologi. 
 

Dnr HT 2013/18 
  
Fastställd studieplan, bilaga §139. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
140 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i retorik. 
 

Dnr HT 2013/16 
  
Fastställd studieplan, bilaga §140. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
141 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historia. 
 

Dnr HT 2012/618 
  
Fastställd studieplan, bilaga §141. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Gunlög Josefsson Olof Sundin 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-03-21  klockan 9.15 – 11.40 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande  
    Gunlög Josefsson  professor ordförande 
    Linde Lindkvist  doktorand per telefon 
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor forskningstermin 
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus tjänsteresa 
    Jan Nylund  doktorand sjukdom 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
113 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
114 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
115 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Gamla testamentets exegetik. 
 

Dnr HT 2012/604 
  
Fastställd studieplan, bilaga §115. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
116 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionshistoria med 
inriktning mot islamologi. 

 
Dnr HT 2012/611 
  
Fastställd studieplan, bilaga §116. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
117 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kyrkohistoria. 
 

Dnr HT 2012/608 
  
Fastställd studieplan, bilaga §117. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
118 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i missionsvetenskap med 
ekumenik. 

 
Dnr HT 2012/610 
  
Fastställd studieplan, bilaga §118. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 
 
Vidare uppmanar nämnden institutionen att 
överväga den svenska benämningen på ämnet i 
förhållande till ämnesbeskrivning och engelsk 
benämning. 

   
119 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Nya testamentets exegetik. 
 

Dnr HT 2012/605 
  
Fastställd studieplan, bilaga §119. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
120 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i praktisk teologi. 
 

Dnr HT 2012/606 
  
Fastställd studieplan, bilaga §120. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
121 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionsfilosofi med etik. 
 

Dnr HT 2012/607 
  
Fastställd studieplan, bilaga §121. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
122 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i religionshistoria. 
 

Dnr HT 2012/603 
  
Fastställd studieplan, bilaga §122. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
123 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i allmän språkvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/8 
  
Fastställd studieplan, bilaga §123. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
124 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i engelska med 
språkvetenskaplig inriktning. 

 
Dnr HT 2013/9 
  
Fastställd studieplan, bilaga §124. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
125 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i grekiska. 
 

Dnr HT 2013/10 
  
Fastställd studieplan, bilaga §125. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
126 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i latin. 
 

Dnr HT 2013/12 
  
Fastställd studieplan, bilaga §126. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
127 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i nordiska språk. 
 

Dnr HT 2013/11 
  
Fastställd studieplan, bilaga §127. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
128 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semiotik. 
 

Dnr HT 2013/15 
  
Fastställd studieplan, bilaga §128. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
129 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i semitiska språk. 
 

Dnr HT 2012/563 
  
Fastställd studieplan, bilaga §129. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
130 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i filmvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/6 
  
Fastställd studieplan, bilaga §130. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
131 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i franska med inriktning mot 
franskspråkig litteratur. 

 
Dnr HT 2013/4 
  
Fastställd studieplan, bilaga §131. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
132 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kinesiska med inriktning mot 
områdesstudier och litteraturvetenskap. 

 
Dnr HT 2013/7 
  
Fastställd studieplan, bilaga §132. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
133 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i litteraturvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/5 
  
Fastställd studieplan, bilaga §133. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
134 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i arkeologi. 
 

Dnr HT 2013/52 
  
Fastställd studieplan, bilaga §134. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
135 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historisk arkeologi. 
 

Dnr HT 2013/51 
  
Fastställd studieplan, bilaga §135. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
   
136 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i antikens kultur och 
samhällsliv. 

 
Dnr HT 2013/39 
  
Fastställd studieplan, bilaga §136. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
137 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i kognitionsvetenskap. 
 

Dnr HT 2013/50 
  
Fastställd studieplan, bilaga §137. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
138 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

 
Dnr HT 2013/19 
  
Fastställd studieplan, bilaga §138. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
139 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i etnologi. 
 

Dnr HT 2013/18 
  
Fastställd studieplan, bilaga §139. 
 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   
140 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i retorik. 
 

Dnr HT 2013/16 
  
Fastställd studieplan, bilaga §140. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-03-21   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
141 Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i historia. 
 

Dnr HT 2012/618 
  
Fastställd studieplan, bilaga §141. 

 
Övriga handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa allmän studieplan enligt bilaga. 

 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Gunlög Josefsson Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-04-04  klockan 9.15 – 12.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande  
    Linde Lindkvist  doktorand  
    Fredrik Lindström  professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund  doktorand  
    Olof Sundin  professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor forskningstermin 
    Gunlög Josefsson  professor konferens 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
142 Utseende av justeringsperson. Kristoffer Brink utses. 
   
143 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
144 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §144a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §144b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående två sammanträdens protokoll läggs med 
vissa kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om fakulteternas lansering 
av hemsidan om vetenskaplig bokproduktion samt 
från föregående dags sammanträde med 
biblioteksstyrelsen. 
 
Sekreteraren informerar om karriärdagen för 
doktorander den 14 mars och om söktrycket till de 
utlysta doktorandanställningarna. 

   
145 Oscar II:s stipendium 

 
Dnr EKDO 2013/14 
 
Inkomna förslag, bilagor §145a-c. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Oscar II:s stipendium för humanistiska 
fakulteten 2013 tilldelas Richard Andersson; 

 
att avstå från att lämna förslag till stipendiat för 
teologiska fakulteten, då inga förslag inkommit. 

   
146 Introduktionskursen. 

 
Underlag från kursansvarig, bilaga §146. 
 
Jfr §112. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå fakultetsstyrelsens arbetsutskott att avsätta 
medel enligt förslag från kursansvarig. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(2) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-04-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
147 Strategi för fördelning av 

doktorandanställningar. 
Inledande diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att sammanfatta 
synpunkterna inför en fortsatt diskussion vid 
sammanträdet den 5 september; 
 
att genom ordföranden undersöka möjligheterna till 
medverkan från universitetet fundraisingsverksamhet 
vid den fortsatta diskussionen. 

   
148 Handlingsplan för 

forskarutbildningsnämnden. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekretaren att på grundval av 
diskussionen ta fram ett utkast till handlingsplan 
inför sammanträdet den 5 september. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Kristoffer Brink 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-06-04  klockan 9.15 – 12.10 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck professor  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand till och med §165 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Kristoffer Brink  studerande undervisning 
    Linde Lindkvist doktorand internat 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
149 Utseende av justeringsperson. Gunlög Josefsson utses. 
   
150 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
151 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, allmän inriktning, och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 
 
Dnr HTPA 2013/35 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden noterar att Tobias Andersson återtagit sin 
ansökan efter att institutionen avgivit sitt förslag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Mårten Björk till 
utbildning på forskarnivå i religionsfilosofi med 
etik, Manon Hedenborg White till utbildning på 
forskarnivå i religionshistoria, allmän inriktning, 
Jerker Karlsson till utbildning på forskarnivå i 
religionsfilosofi med etik, Maria Sturesson till 
utbildning på forskarnivå i Nya testamentets 
exegetik och Marjaana Toiviainen till utbildning 
på forskarnivå i missionsvetenskap med 
ekumenik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Giulia Giubergia och Paul 
Linjamaa. 
 
Nämnden finner att NN med hänvisning till följande 
regel i fakulteternas bestämmelser: ”Sökande som 
inte tidigare har utbildning på forskarnivå ska ges 
förtur framför sökande med en avklarad utbildning 
på forskarnivå fram till doktorsexamen i närliggande 
ämne.” inte borde ha rangordnats av institutionen. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
152 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i praktisk teologi 
med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/257 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med annan 
finansiering med hänvisning till att 
dokumentation av finansieringen saknas. 

   
153 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, 
grekiska, latin, nordiska språk och 
semiotik. 
 
Dnr HTPA 2013/36 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
klargöranden i form av tydligare argument för urvalet 
av tätgrupp och rangordning av reserver samt en 
större parallellitet och ökad transparens i 
bedömningen av de rangordnade sökande. 

   
154 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena filmvetenskap, franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur, 
grekiska, kinesiska, litteraturvetenskap och 
semitiska språk. 
 
Dnr HTPA 2013/37 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Stefania Iannella till 
utbildning på forskarnivå i franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur, Emil 
Stjernholm-Billing till utbildning på forskarnivå 
i filmvetenskap, Josefine Willander till 
utbildning på forskarnivå i kinesiska och Claudia 
Zichi till utbildning på forskarnivå i grekiska 
samt att tilldela dem doktorandanställning i 
högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Daniel Helsing, Atene 
Mendelyte, Oscar Jansson och Johan Landgren. 

   
155 Doktorandanställning i arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2013/38 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lars Johan Sterner till utbildning på 
forskarnivå i arkeologi samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Christopher Hagberg och 
Andreas Svensson. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
156 Doktorandanställning i historisk arkeologi. 

 
Dnr HTPA 2013/39 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Anders Håkansson till utbildning på 
forskarnivå i historisk arkeologi fram till 
doktorsexamen samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst två år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Anine Madvig Struer, Anna 
Andréasson och Andrine Nilsen. 

   
157 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i antikens kultur 
och samhällsliv med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/102 
 
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. 

   
158 Ansökan från Valentina Vassallo om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
antikens kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2013/126 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

   
159 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/40 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Jens Nirme. 

   
160 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr HTPA 2013/41 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Tore Fjetland Øgaard till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Jeroen Smid, Leo Townsend, 
Simon Skau och Carl Montan. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
161 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/42 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Lisa Dahlqvist till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sofia Lindgren, Ulrika 
Centerwall, Sofia Börjesson, Hanna Voog och 
Márton Németh. 

   
162 Doktorandanställning i etnologi. 

 
Dnr HTPA 2013/43 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Meghan Cridland till utbildning på 
forskarnivå i etnologi samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Michael Humbracht, Marsanna 
Petersen, Mette Skeel Nielsen och Elisa Mosler. 

   
163 Doktorandanställningar i retorik. 

  
Dnr HTPA 2013/44 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Mette Møller och 
Waldemar Petermann till utbildning på 
forskarnivå i retorik samt att tilldela dem 
doktorandanställning i högst fyra år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Tommy Bruhn, Nikolaj 
Ottesen-Støtt och Hanna K  E Johansson. 

   
164 Doktorandanställning i engelska med 

språkvetenskaplig inriktning inom 
projektet StaViCTA. 
 
Dnr HTPA 2013/45 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Teri Schamp-Bjerede till utbildning på 
forskarnivå i engelska med språkvetenskaplig 
inriktning samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Robin Engström. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
165 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap med inriktning mot 
kognitiv zoologi. 
 
Dnr HTPA 2013/46 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Can Kabadayi 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. 

   
166 Doktorandanställningar i historia inom 

forskarskolan. 
  
Dnr HTPA 2013/47 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta (i bokstavsordning) Mikkel Munthe 
Jensen, Anna Palmgren och Emma Severinsson 
till utbildning på forskarnivå i historia 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. 

   
167 Doktorandanställning i historia. 

 
Dnr HTPA 2013/48 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Per Höjeberg till utbildning på 
forskarnivå i historia fram till doktorsexamen 
samt att tilldela honom doktorandanställning i 
högst två år; 
 

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Lars Andersson Hult. 

   
168 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
naturvetenskapernas didaktik. 
 
Dnr HTPA 2013/49 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till institutionen för 
klargörande av intervjuernas roll för rangordningen 
inom tätgruppen. Nämnden erinrar om följande 
formulering i riktlinjerna för utlåtanden: ”Om 
intervjuer har förekommit i urvalsprocessen ska 
utlåtandet redovisa detta och hur intervjuerna 
påverkat institutionens ställningstaganden.” 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 6(6) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-04   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
169 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap med inriktning mot 
ögonrörelsemätning. 
 
Dnr HTPA 2013/50 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Yao Wang. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Gunlög Josefsson 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-06-18  klockan 9.15 – 11.55 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck professor från och med §172 
    Kristoffer Brink  studerande  
    Gunlög Josefsson professor  
    Linde Lindkvist  doktorand  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand från och med §172 
    Olof Sundin professor  
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Lena Ambjörn professor del av §173 
    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
170 Utseende av justeringsperson. Linde Lindkvist utses. 
   
171 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsända tillägg 

”Ansökan från NN om antagning till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med annan 
finansiering” och ”Ansökan från NN om antagning 
till utbildning på forskarnivå i antikens kultur och 
samhällsliv med annan finansiering”. 

   
172 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §172a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §172b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående två sammanträdens protokoll läggs med 
vissa kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden informerar om planerat möte med 
företrädare för universitetets fundraisingverksamhet 
den 19 juni och från den nationella 
fakultetskonferensen den 12 och 13 juni. 
 
Sekreteraren informerar om att utbildningnännden 
tilldelat fakulteterna sökta medel för projektet Det 
goda seminariet. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
173 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena allmän språkvetenskap, engelska 
med språkvetenskaplig inriktning, 
grekiska, latin, nordiska språk och 
semiotik. 
 
Dnr HTPA 2013/36 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §153. 

Lena Ambjörn redogör för forskarkollegiets 
behandling av ärendet, särskilt vad gäller berednings- 
och beslutsprocess och tillämpning av 
bedömningskriterier, samt svarar på frågor från 
nämndens ledamöter. Lena Ambjörn lämnar därefter 
sammanträdet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta (i bokstavsordning) Aske Damtoft 
Poulsen till utbildning på forskarnivå i latin, 
Alexander Strukelj till utbildning på forskarnivå i 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, Pelle 
Söderström till utbildning på forskarnivå i 
allmän språkvetenskap, Joanne Yager till 
utbildning på forskarnivå i allmän 
språkvetenskap, Claudia Zichi till utbildning på 
forskarnivå i grekiska och Sandy Åkerblom till 
utbildning på forskarnivå i nordiska språk samt 
att tilldela dem doktorandanställning i högst fyra 
år vardera; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Signe Rix Berthelin, Nathan 
Albury, Briana van Epps, Visnja Cicin-Sain och Eva 
Svarrer. 
 
Nämndens beslut grundar sig på förutsättningen att 
forskarkollegiet inte tillämpat kriteriet om en 
tätgrupp bestående av högst två sökande per ämne 
(definierat i protokoll från sammanträde med båda 
forskarkollegierna den 22 januari 2013, §5). Kriteriet 
står i strid med utlysningen och får därför inte 
användas. 

   
174 Ansökan från Valentina Vassallo om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
antikens kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2013/126 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §158. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Valentina Vassallo till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
med finansiering i form av tre års anställning vid 
The Cyprus Institute och ett års anställning vid 
Lunds universitet. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
175 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i praktisk teologi 
med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/257 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §152. 

Diskussion. 
 
Nämnden finner att det genom tillkommande 
handlingar finns förutsättningar att pröva ärendet på 
nytt. Nämndens prövning utgår från 
antagningsordningens krav att 
”[s]tudiefinansieringens omfattning skall oavsett 
form och ursprung motsvara minst 
utbildningsbidragsnivå”, det vill säga för närvarande 
15 500 kronor per månad före skatt. NN har inte 
visat att hans pension uppgår till motsvarande detta 
belopp. Eventuella övriga inkomster är inte att 
betrakta som finansiering av forskarutbildningen. 
Nämnden tillämpar sedan tidigare en praxis att egen 
förmögenhet inte, vare sig helt eller delvis, ska 
användas som finansiering av forskarutbildning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå NN:s ansökan till utbildning på 
forskarnivå i praktisk teologi med annan 
finansiering med hänvisning till att den 
dokumenterade finansieringen är otillräcklig. 
 

Nämnden avser att senare återkomma till en 
principdiskussion om ålderspension som finansiering 
av forskarutbildning med utgångspunkt i den nya 
antagningsordningen. 

   
176 Ansökan från NN om antagning till 

utbildning på forskarnivå i antikens kultur 
och samhällsliv med annan finansiering. 
  
Dnr HT 2013/102 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §157. 

Nämnden finner att det genom tillkommande 
handlingar finns förutsättningar att pröva ärendet på 
nytt. Nämnden finner den särskilda behörigheten 
styrkt. Däremot innehåller ansökan ingen 
finansieringsplan. 
 
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 
finansieringsplan saknas. 
 

Nämnden vill fästa institutionens uppmärksamhet på 
att doktorandrepresentant ska delta även vid 
beredning av ärenden om antagning med annan 
finansiering. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
177 Doktorandanställningar i historia inom 

forskarskolan. 
  
Dnr HTPA 2013/47 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §166. 

Nämnden noterar att Mikkel Munthe Jensen 
återtagit sin ansökan efter att nämnden avgivit sitt 
tidigare förslag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 

 
att anta Viktor Pressfeldt till utbildning på 
forskarnivå i historia samt att tilldela honom 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningarna i 
rangordning uppföra Kenth Hansen, Petter 
Bengtsson, Sabine Petersson och Rasmus 
Søndergaard. 

   
178 Doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
naturvetenskapernas didaktik. 
 
Dnr HTPA 2013/49 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §168. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Thomas Lundblad och Gustav 
Lundberg. 

   
179 Skrivelse från HTDR. 

 
Dnr HT 2013/260 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att förtydliga vissa 
dokument med utgångspunkt i diskussionen. 

   
180 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställningar inom projektet 
Kunskap i en digital värld. 
 
Dnr HT 2013/244 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa en doktorandanställning i teoretisk 
filosofi och en doktorandanställning i 
biblioteks- och informationsvetenskap inom 
projektet Kunskap i en digital värld, den 15 
september 2013; 
 
att avsätta medel för motfinansiering 
motsvarande ett år för varje anställning. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-06-18   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
181 Budget 2014. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att anhålla om anstånd med att inkomma med sina 
yrkanden till efter sammanträdet den 5 september. 

   
182 Tack. Ordföranden tackar nämndens ledamöter för 

terminens arbete och tillönskar en trevlig sommar. 
Ett speciellt tack riktas till Kristoffer Brink och Linde 
Lindkvist som nu lämnar nämnden. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Linde Lindkvist 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-09-05  klockan 9.15 – 16.00 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Ingar Brinck professor  
    Gunlög Josefsson professor till och med §197 
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand  
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande  
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Erik Erlanson doktorand bortrest 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Jonas Granfeldt professor del av §190 
    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
    Mattias Persson arbetslivskoordinator §191 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
183 Utseende av justeringsperson. Jan Nylund utses. 
   
184 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
185 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §185a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §185b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterar om arbetet 
i projektet Det goda seminariet. 

   
186 Utvärdering av årets antagningsprocess. Nämnden beslutar 

 
att i första hand inhämta institutionernas synpunkter 
vid ett möte gemensamt för nämnden och 
referensgruppen för institutionsrepresentanter den 2 
oktober kl 10.15-12. 

   
187 Distribution av doktorsavhandlingar. 

 
Jfr §110. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
diskutera med kanslichefen vilka möjligheter det 
finns att distribuera en större andel av antalet 
avhandlingar från fakultetskansliet; 
 
att därefter behandla övriga delar av ärendet utifrån 
gällande förutsättningar. 

   
188 Åtgärder till följd av nya styrdokument. Diskussion. 

 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra år ordföranden och sekreteraren att föreslå 
nödvändiga revideringar av fakulteternas 
bestämmelser för forskarutbildning inför beslut av 
dekanus eller fakultetsstyrelsens arbetsutskott. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 2(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-09-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
189 Gemensamt nämndssammanträde den 20 

november. 
Nämnden föreslår som tema i första hand ”U21, 
LERU, strategiska partners”, i andra hand de övriga 
punkter från grundutbildningsnämndens diskussion 
med internationella kontoret som är relevanta för 
mer än en nämnds verksamhet. 

   
190 Strategi för fördelning av 

doktorandanställningar. 
Jonas Granfeldt redogör för Språk- och 
litteraturcentrums pågående arbete med strategisk 
doktorandrekrytering och svarar på frågor från 
nämndens ledamöter. Därefter lämnar Jonas 
Granfeldt sammanträdet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden finner att Språk- och litteraturcentrums 
skisserade strategi väl motsvarar nämndens tidigare 
uttalade önskemål (jfr §100) om intern periodisering 
och strategiska överväganden på institutionsnivå. 
Samtidigt innebär institutionens strategi också att 
förutsättningarna för en rättssäker rekrytering ökar, 
när utlysningar gemensamma för flera ämnen görs 
mer övervägt och strategiskt än hittills. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå att Centrum för teologi och 
religionsvetenskap överväger en motsvarande strategi 
för fördelning av doktorandanställningar; 
 
att återkomma till revidering av riktlinjerna för 
utlåtanden i anslutning till eventuella förändringar i 
beredningsprocessen; 
 
att uppdra åt sekreteraren att uppdatera underlaget 
vad gäller intecknad motfinansiering. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterar från mötet 
den 19 juni med företrädare för universitetets 
fundraisingverksamhet. 
 
Kort diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt Gunlög Josefsson och Olof Sundin att 
undersöka vissa förutsättningar i enlighet med 
diskussionen. 
 

forts. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 3(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-09-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
190 
forts. 

 Nämnden beslutar vidare 
 
att uppdra åt sekreteraren att via remiss inhämta 
institutionernas önskemål om utlysning den 1 
februari 2014; 
 
att besluta om förslag vad gäller fördelning av 
doktorandanställningar vid sammanträdet den 5 
december. 

   
191 Academic Skills och karriärfrågor. Mattias Persson redogör kort för sitt arbete med 

karriärfrågor och doktorander. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa följande planering av Academic Skills- 
moment: 
 
 vt 

 
ht 

2013 Karriärdag Engelska, muntlig 
 

2014 Muntlig 
kommunikation av 
egen forskning 
 

Engelska 

2015 Karriärdag Engelska 
 
att inventera institutionernas insatser vad gäller 
karriärfrågor för doktorander i samband med ett 
möte gemensamt för båda referensgrupperna under 
senare delen av höstterminen. 

   
192 Budget 2014. 

 
Jfr §181. 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå följande insatser (i prioriteringsordning): 
 
- Academic Skills 2014 (jfr §191) 
 
- Medel för språkgranskning av doktoranders artiklar 
i peer review-tidskrifter (eventuella kvarstående 
medel från forskningsnämnden) 
 
- 250 000 kronor för i första hand möjlighet för 
doktorander att bjuda in externa gäster till seminarier 
eller liknande, i andra hand för doktorandernas egen 
mobilitet eller internationalisering. 

   



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 4(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-09-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
193 Doktorandanställningar, gemensamma för 

ämnena Gamla testamentets exegetik, 
kyrkohistoria, missionsvetenskap med 
ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, 
religionshistoria, allmän inriktning, och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi. 
 
Dnr HTPA 2013/35 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §151. 

Sekreteraren redogör för bakgrunden till att en 
anställning återstår att tillsätta och att ärendet därför 
behandlas på nytt. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Nina Jakku till utbildning på forskarnivå 
i religionshistoria med inriktning mot islamologi 
samt att tilldela henne doktorandanställning i 
högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Sabina Koij och Åsa Egnér. 

   
194 Ansökan från Richard Olsson om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
antikens kultur och samhällsliv med annan 
finansiering. 
  
Dnr HT 2013/102 
 
Handlingar, se akten! 
 
Jfr §§157 och 176. 

Nämnden finner att det genom tillkommande 
handlingar finns förutsättningar att pröva ärendet på 
nytt. Nämnden har tidigare funnit att den särskilda 
behörigheten är styrkt. Den tillkomna 
finansieringsplanen har tillstyrkts av institutionen. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Richard Olsson till utbildning på 
forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv 
med licentiatexamen som mål med finansiering i 
form av ålderspension. 

   
195 Ansökan från Nils Holmberg om 

antagning till utbildning på forskarnivå i 
kognitionsvetenskap. 
  
Dnr HT 2013/332 
 
Handlingar, se akten! 

Diskussion. 
 
Nämnden finner inte att ansökan redovisar sådana 
skäl som skulle motivera antagning. 
 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att avslå Nils Holmbergs ansökan till utbildning 
på forskarnivå i kognitionsvetenskap. 

   
196 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning inom projektet 
Cognition, Communication and Learning. 
 
Dnr HT 2013/279 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa en doktorandanställning i 
kognitionsvetenskap inom projektet Cognition, 
Communication and Learning den 15 september 
2013; 
 
att avsätta medel för motfinansiering om 
anställningen varar längre än projektets 
dispositionstid. 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET    PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL 5(5) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-09-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
197 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning inom projektet 
WYSIWYD. 
 
Dnr HT 2013/343 

Nämnden finner att den redovisade 
finansieringsplanen inte är tillräcklig, eftersom 
projekttiden löper ut efter tre år och all förlängning 
därmed kommer att belasta fakulteterna, liksom 
överskjutande tid om den som utses inte kan tillträda 
redan den 1 januari 2014. 
 
Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att avslå anhållan med hänvisning till otillräcklig 
finanseringsplan. 

   
198 Forskarutbildningsnämndens 

handlingsplan. 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
sammanställa ett förslag till handlingsplan på basis av 
den förda diskussionen. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Jan Nylund 



LUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITETLUNDS UNIVERSITET        PROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLLPROTOKOLL     1(3) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-10-24  klockan 9.15 – 11.10 
  
 
Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Erik Erlanson  doktorand  
    Gunlög Josefsson professor  
    Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
    Jan Nylund doktorand ej §§204 och 206 
    Olof Sundin professor  
       
Frånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöterFrånvarande ledamöter    Ingar Brinck  professor tjänstledig 
    Kajsa Pihlblad Jensen studerande vård av barn 
       
Övrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarandeÖvrig närvarande    Jesper Olsson fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
199 Utseende av justeringsperson. Olof Sundin utses. 
   
200 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsända tillägg 

”Användning av pott för språkgranskning” och 
”Förslag till höjt tryck- och språkgranskningsbidrag 
för avhandlingar som skrivs på annat språk än 
modersmål” och ytterligare tillägg av ett ärende 
”Behörighetsfrågor”. 

   
201 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §201a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §201b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 
 
Ordföranden och sekreteraren rapporterar om arbetet 
i projektet Det goda seminariet. 
 
Sekreteraren informerar om antalet sökande till de 
doktorandanställningar som utlystes den 16 
september. 
 
Jan Nylund informerar om HTDR:s välkomstfest. 

   
202 Utvärdering av årets antagningsprocess. 

 
Jfr §186. 

Nämnden beslutar 
 
att även för kommande utlysning använda e-rek; 
 
att uppdra åt sekreteraren att beakta övriga inkomna 
synpunkter i utlysningsförfarandet; 
 
att vid nästa sammanträde fastställa ny version av 
riktlinjer för utlåtanden; 
 
att återkomma till tidsschemat för utlysningen 2015 
vid sammanträdet i september 2014. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-10-24   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
203 Distribution av doktorsavhandlingar. 

 
Jfr §§110 och 187. 

Ordföranden och sekreteraren informerar om sina 
kontakter med kanslichefen. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att i samarbete med 
institutionerna revidera utskickslistorna för 
doktorsavhandlingar så att största möjliga andel av 
avhandlingarna distribueras från kansliet från och 
med hösten 2014. 

   
204 Anhållan om utlysning av 

doktorandanställning inom projektet 
WYSIWYD. 
  
Dnr HT 2013/343 

Nämnden beslutar  
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa en doktorandanställning i 
kognitionsvetenskap inom projektet WYSIWYD 
snarast; 
 
att avsätta medel för motfinansiering 
motsvarande ett års anställning; 
 
att motfinansiering därutöver bekostas av 
institutionen. 

   
205 Sammanträdestider våren 2014. Nämnden beslutar 

 
att sammanträda  
15 januari kl 9-12 (endast studieplansärenden) 
30 januari kl 9-12 
19 mars kl 9-12 
27 maj kl 9-12 (endast anställningsärenden) 
16 juni kl 13-16. 

   
206 Förslag till utvidgning av forskarskolan i 

historia – preliminär diskussion. 
Nämnden beslutar 
 
att i princip ställa sig positiv till att förberedelserna 
för den föreslagna utvidgningen fortsätter; 
 
att understryka att utvidgningen måste kopplas till 
övriga önskemål vad gäller utlysning, både från 
historiska institutionen och övriga berörda 
institutioner. 

   
207 Forskarutbildningsnämndens 

handlingsplan. 
 
Jfr §198. 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och sekreteraren att 
färdigställa ett förslag inför nästa sammanträde. 

   
208 Användning av pott för språkgranskning. 

 
Dnr HT 2013/437 

Nämnden finner att önskemålet är beaktat i och med 
föregående sammanträdes §192, strecksats 2. 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-10-24   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
209 Förslag till höjt tryck- och 

språkgranskningsbidrag för avhandlingar 
som skrivs på annat språk än modersmål. 
 
Dnr HT 2013/438 

Sekreteraren informerar om tidigare gällande regler 
för tryckningsbidrag och extra tryckningsbidrag. 
 
Nämnden beslutar 
 
att lämna skrivelsen utan avseende för närvarande. 

   
210 Behörighetsfrågor. Gunlög Josefsson informerar om bakgrunden till 

ärendet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden finner att ett policybeslut i frågan vore 
olämpligt. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Olof Sundin 



LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL      1(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna  Sammanträdestid 
Forskarutbildningsnämnden  2013-12-05  klockan 9.15 – 12.10 
  
 
Närvarande ledamöter Ingar Brinck  professor  
 Gunlög Josefsson professor  
 Fredrik Lindström professor, prodekanus ordförande 
 Jan Nylund doktorand  
 Kajsa Pihlblad Jensen studerande  
 Olof Sundin professor § 217 per telefon 
    
Frånvarande ledamot Erik Erlanson  doktorand undervisning 
    
Övrig närvarande Marina Rochester fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
211 Utseende av justeringsperson. Ingar Brinck utses. 
   
212 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg 

av Angående meriteringsanställningen biträdande 
universitetslektor som placeras sist. 
 

   
213 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §213a. 
Förteckning över beslut per delegation, 
bilaga §213b. 

Förteckning över beslut per delegation samt 
föregående sammanträdes protokoll läggs med 
vissa kommentarer till handlingarna. 
 
Gunlög Josefsson meddelar att hon och Jesper 
Olsson har varit på en konferens på FONSYD 
(forskarutbildningsnätverket Syd). 
 

 
   
214 Forskarutbildningsnämndens 

handlingsplan. 
 
Fastställd handlingsplan, bilaga §214. 
 
Jfr §§198 och 207. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa handlingsplan enligt bilaga. 
 
 

 
 

   
215 Medel för förstärkning av kvalitet inom 

forskarutbildning. 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att ombesörja utlysning i 
enlighet med förslaget med en smärre justering. 
 

 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL  2(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-12-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
216 Riktlinjer för institutionernas utlåtanden 

angående doktorandanställningar och 
antagning till forskarutbildning. 
 
Riktlinjer, bilaga §216. 

Nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer enligt bilaga och med 
redaktionella ändringar. 
 
 
 
 

 
   
217 Utlysning av doktorandanställningar den 

1 februari 2014. 
  
Dnr HT 2013/366 
 
Handlingar, se akten! 

Ingående diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att fakultetsstyrelsen har 
beslutat att det finns ett utrymme att utlysa 20 
studiestöd. 
 
Nämnden finner med hänvisning till 
handledarsituationen, särskilt förestående 
pensionsavgångar, att utlysning inte kan ske i 
religionsfilosofi med etik, systematisk teologi, 
engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, 
fonetik och latin. 
 
Med utgångspunkt i nämndens tidigare beslut om 
strategi för utlysning av studiestöd (3 december 
2009, §116, och 5 september 2013, §190) beslutar 
nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande 20 fakultetsfinansierade 
doktorandanställningar den 1 februari 2014: 
 
4 gemensamma för Gamla testamentets 
exegetik, kyrkohistoria, missionsvetenskap 
med ekumenik, Nya testamentets exegetik, 
praktisk teologi, religionshistoria och 
religionshistoria med inriktning mot 
islamologi, 
 
1 i nordiska språk 
 
5 gemensamma för allmän språkvetenskap, 
engelska med språkvetenskaplig inriktning, 
italienska med språkvetenskaplig inriktning, 
semiotik och semitiska språk 

 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL  3(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-12-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
217 Utlysning av doktorandanställningar den 

1 februari 2014 (forts). 
  
Dnr HT 2013/366 
 
Handlingar, se akten! 

4 gemensamma för filmvetenskap, franska med 
inriktning mot franskspråkig litteratur, 
kinesiska med inriktning mot områdesstudier, 
litteraturvetenskap och Öst- och 
Centraleuropas kulturhistoria, 
 
1 i antikens kultur och samhällsliv, 
 
1 i praktisk filosofi, 
 
1 i konsthistoria och visuella studier, 
 
1 i idé- och lärdomshistoria, 
 
1 i mediehistoria, 
 
1 i mänskliga rättigheter. 
 

Vidare beslutar nämnden 
 
att föreslå dekanus att besluta 
 

att utlysa följande tre doktorandanställningar, 
finansierade inom ramen för forskarskolan i 
historia, den 1 februari 2014: 
 
1 i etnologi, 
 
1 i historisk arkeologi, 
 
1 i idé- och lärdomshistoria. 
 

Nämnden noterar inför kommande utlysningar av 
doktorandanställningar i ämnen som hittills inte 
haft forskarutbildning att de kommer att prövas 
med största restriktivitet, om inte inrättandet av 
forskarutbildningsämnen åtföljs av tillkommande 
externa resurser. Nuvarande omfattning av 
utlysningsutrymmet medger knappast att resurserna 
sprids på väsentligt fler ämnen. 
 

 
218 Doktorandanställning i teoretisk filosofi. 

 
Dnr HTPA 2013/197 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Rasmus Rendsvig till utbildning på 
forskarnivå i teoretisk filosofi samt att tilldela 
honom doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Leo Townsend och Ylwa 
Sjölin Wirling. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL  4(4) 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Forskarutbildningsnämnden 2013-12-05   
 
 
§ Ärende Beslut 

 
219 Doktorandanställning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/198 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

att anta Cecilia Andersson till utbildning på 
forskarnivå i biblioteks- och 
informationsvetenskap samt att tilldela henne 
doktorandanställning i högst fyra år; 
 

att som reserver till doktorandanställningen i 
rangordning uppföra Mahmood Khosrowjerdi och 
Nils Troselius. 

   
220 Doktorandanställning i 

kognitionsvetenskap. 
 
Dnr HTPA 2013/199 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå prodekanus att besluta 
 

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

att som reserv till doktorandanställningen uppföra 
Layla Husain. 

   
221 Angående meriteringsanställningen 

biträdande universitetslektor. 
Nämnden diskuterar kort den nya 
meriteringsanställningen på initiativ av Kajsa 
Pihlblad Jensen.  

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Marina Rochester 
 
 
Justeras 
 
 
 
Fredrik Lindström Ingar Brinck 


