
 

 

Dagordning för HDR:s sammanträde 2020-09-25 

Tid: 10:15 – 12:00 

Lokal: ZOOM – meeting ID 663-826-8733 

 

Närvarande 

Lior Becker (ordförande) Historiska institutionen/HVC  

Linnea Wenell (sekreterare) Institutionen för nordiska språk 

Dominik Maier Institutionen för moderna språk 

Johan Hedberg Institutionen för nordiska språk 

Anna Ingves Institutionen för nordiska språk 

Linda Pfister Institutionen för nordiska språk 

Louise Schou Therkildsen  Institutionen för litteraturvetenskap 

Filmo Verhagen Institutionen för arkeologi och antik historia 

Pernille Berg Johnsson Institutionen för moderna språk 

Philipp Rönchen Institutionen för lingvistik och filologi 

Sofia Orrbén Institutionen för nordiska språk 

Michael Neiss  Institutionen för arkeologi och antik historia 

Carl-Philip Smedberg Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

Mandy van der Hoeven Historiska institutionen 

Anna Folland Filosofiska institutionen 

Jenny Grandin Historiska institutionen 

Suzanne Ericson Engelska institutionen   

 

§1. Mötets öppnande  

Lior Becker förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställdes utan ändringar. 

 

§3. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes. Mötet fanns beslutsmässigt.  

 

§4. Val av justeringsperson tillika rösträknare  

Suzanne Ericson valdes till justeringsperson tillika rösträknare.  

 

§5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

§6. Extra Val 

a) Valberedning 

Till valberedning valdes Filmo Verhagen (Institutionen för arkeologi och antik 

historia). 

b) Stipendienämnd, historisk-filosofiska fakulteten 



Till ordinarie representant valdes Mandy van der Hoeven (Historiska 

institutionen).  

c) Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa 

I avsaknad av kandidater vakantsattes posten.  

  

§7. Meddelanden  

 

a) Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  

Johan Hedberg och Linda Pfister, ordinarie representanter, rapporterar om att 

arbete pågår vad gäller utarbetande av riktlinjer för hantering av covid-19. 

Ansvaret kommer att delegeras till institutionerna. Doktorander uppmanas 

uppdatera sina individuella studieplaner.  

 

b) Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

Louise Schou Therkildsen och Michael Neiss, ordinarie representanter, rapporterar 

från de två möten som hittills hållits att digital humaniora har tilldelats pengar. 

Förändringar i anställningsordningen är under arbete. Utbildningsutvärderingar 

kommer nästa gång att göras muntligt.  

 

c) Doktorandnämnden  

Linda Pfister rapporterar att prolongationsfrågor diskuteras, men har inget att 

tillägga till det som redan rapporterats.  

 

d) HSDU (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet) 

Lior Becker, ordinarie representant, rapporterar att utvärderingen av 

forskarutbildningen har en låg svarsfrekvens, och rapporten visar att det finns 

problem med säkerhetsfrågor och handledarfrågor. Förslag till ny arbetsordning 

finns, vilket konsistoriet kommer att rösta om i december.  

 

e) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLiV) 

Linda Pfister, ordinarie representant, rapporterar att gruppen har diskuterat 

kommande fokusområden. Fokus kommer ligga på att säkerställa lika möjligheter 

för funktionsvarierade och på kartläggning av doktoranders situation. Riktlinjer för 

detta ska utarbetas.  

 

f) Historisk-filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV) 

Lior Becker, ordinarie representant, rapporterar att det planeras för ett 

nätverksmöte i november för alla institutioners ombudsmän. Diskussion om covid-

19, jämställdhet och icke-boende i Uppsala har förts.  

 

g) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och forskarutbildning 

Anna Ingves, ordinarie representant, meddelar att det finns en ny rapport om 

disputerade doktoranders karriärvägar. Forskarutbildningen kommer vidare att få 

ett ökat fokus på forskningsetik. Arbete pågår med att minimera risker för orättvis 



bedömning av covid-19-konsekvenser. En generell prolongering för alla 

doktorander kommer inte att verkställas.  

 

h) Kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, historisk-filosofiska 

fakulteten 

Louise Schou Therkildsen och Michael Neiss, ordinarie representanter, meddelar 

att vårterminens planerade panelsamtal om internationalisering är framskjuten till 

våren. Diskussion pågår kring vad som är en bra avhandling och hur det bedöms. 

Även anställningsförfarande har diskuterats och en idé är att anställa två åt gången, 

där fakulteten står för del av finansieringen.  

 

i) Rekryteringsgruppen, språkvetenskapliga fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

j) Rekryteringsgruppen, historisk-filosofiska fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

k) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för utbildning 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

l) Kommittén för kommunikation och samverkan, språkvetenskapliga 

fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

m) Stipendienämnd, historisk-filosofiska fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

n) Stipendienämnd, språkvetenskapliga fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

o) Student- och doktorandombudsmannen 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

p) Uppsala forum, samt övriga forum 

Elena Prats, filosofiska institutionen, meddelar mejlledes att en online-konferens 

planeras i november.  

 

q) Institutionerna 

Filosofiska institutionen har anställt två doktorander.  

 

Historiska institutionen har anställt två doktorander.  

 

Institutionen för lingvistik och filologi har anställt fyra doktorander. 

 



Institutionen för litteraturvetenskap har anställt en doktorand.  

 

Institutionen för moderna språk har anställt två doktorander.  

 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria har anställt två doktorander.  

 

r) Övriga meddelanden 

Lior Becker meddelar att rektor har haft möte med postdoktorer för att diskutera 

anställning, men inget kom ut av det mötet.  

 

   

 

§7. Övriga frågor  

Michael Neiss lyfter frågan om stipendiefinansierad anställning vs. kontraktsanställning 

och vad som gäller när tiden för doktorandutbildningen tar slut.  

 

 

 

§8. Mötets avslutande 

Lior Becker förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker                Justeras Suzanne Ericson 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 

 

 

Lior Becker (Oct 10, 2020 13:47 GMT+2)
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