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§

Ärende

Beslut

1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2

Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anton Emilsson

3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat
förslag med 10 tillagda informationspunkter.

4

Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5

Information

Tomas informerar om följande:
a/ Att i brist på nya direktiv gällande covid 19
så planeras VT2021 hanteras som HT2020,
vilket främst rör salstilldelningen för
campusundervisning. b/Att utrustningen för
digitala möten vid institutionen skall
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kompletteras inom kort. c/ Att HTfakulteterna beslutat att öka avlyftet från 10%
till 25% för den del av myndighetskapital som
är överskjutande måltalet. d/ Ett urval av
centrala utvecklingar på LU, som att
Hållbarhetsforum får ökat uppdrag,
Canvasprojektet övergår i nytt projekt om
implementering av digitala lärmiljöer vid LU,
Lönebikostnader successivt skall ökas under
kommande tre år och att UKÄ skall utvärdera
LU VT2021 vad gäller kvalitetssäkringsarbete
på GU och FoU. e/Att det inkommit en remiss
gällande Lunds kommuns arbete med
ekologiskt hållbar utveckling, för den
intresserade.
Tobias informerar om följande:
[Eva ansluter till mötet]
f/ Ämneskursplanerna kommer med all
sannolikhet att tas bort. g/ Anvisningarna för
disputationer kommer att revideras under
hösten. h/ Det har lagts till en fjärde sida i den
individuella studieplanen om hur doktoranden
uppfyller lärandemålen. i/Det finns nu en
möjlighet för doktorander att ansöka om
förlängning för att exempelvis empiriska
studier inte har kunnat genomföras på grund
av covid 19-pandemin
Saber informerar om
j/ Studentrådet saknar fortfarande
representanter för några kurser
6

Tertialbokslut 2

Anna informerar om bokslutet.
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Prioriteringsordning av ämnen inför

Diskussion. Styrelsen beslutar att fortsätta
med den rullande prioriteringsordningen som har
använts tidigare, och att uppdatera den i ljuset av att
teoretisk filosofi och praktisk filosofi tilldelades vars
en fakultetsfinansierad doktorandtjänst under 2020.
Prioriteringsordningen beslutas således att vara
följande:

doktorandremiss

1.
2.
3.

kognitionsvetenskap
praktisk filosofi
teoretisk filosofi

I första hand ska institutionen ansöka om tre
fakultetsfinansierade tjänster, en i varje ämne.
I andra hand ansöker institutionen om två
tjänster, en i kognitionsvetenskap och en i
praktisk filosofi. I tredje hand ansöker
institutionen om en tjänst i
kognitionsvetenskap. Styrelsen är dock eniga

3
om att det är viktigt att i argumenteringen
gentemot fakulteten trycka på Teoretisk
Filosofis behov av en ytterligare
doktorandtjänst.
8

Datum för nästa styrelsemöte

7 december kl. 10.15

10

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Martin Jönsson
Justeras:

Anton Emilsson

Tomas Persson
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