
 

 

Protokoll för HDR:s sammanträde 2021-04-09 

Tid: 10:15 – 12:00 

Lokal: ZOOM – meeting ID 663-826-8733 

 

Lior Becker                          Historiska institutionen/HVC 

Linnea Wenell Institutionen för nordiska språk 

Filmo Verhagen Institutionen för arkeologi och antik historia 

Johan Ljungberg  Institutionen för lingvistisk och filologi 

Anna Ingves Institutionen för nordiska språk 

Julia Wihlborg  Institutionen för arkeologi och antik historia 

Pernille Johnsson Institutionen för moderna språk 

Malin Mark  Institutionen för nordiska språk 

Beatrice Krooks Institutionen för arkeologi och antik historia 

Anna Folland Filosofiska institutionen 

Johan Hedberg Institutionen för nordiska språk 

Philipp Rönchen Institutionen för lingvistik och filologi  

Jenny Grandin Historiska institutionen 

Oscar Billing   Institutionen för lingvistisk och filologi 

Dominik Maier  Institutionen för moderna språk 

Muhammad Ragab  Institutionen för arkeologi och antik historia 

Michael Neiss   Institutionen för arkeologi och antik historia 

 

§1. Mötets öppnande  

Lior Becker förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställdes utan ändringar. 

 

§3. Fastställande av röstlängd  

Inte relevant för mötet.   

 

§4. Val av justeringsperson tillika rösträknare  

Anna Ingves, institutionen för nordiska språk, valdes till justeringsperson tillika rösträknare. 

 

§5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

§6. Meddelanden  

 

a) Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  



Johan Hedberg rapporterar från det senaste mötet att det arbetas med den kommande 

utvärderingen av forskarutbildningen. En bedömarpanel ska tillsättas och utvärdering 

starta till höstterminen 2021.  

 

Därtill meddelas att godkännandet av de allmänna studieplanerna försenats då facket 

vill förhandla om föräldraledighet.  

 

b) Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

Louise Schou Therkildsen meddelar mejlledes:  

 

”Hist-fil, Fakultetsnämnden, meeting march 2021:  

Same discussion about the distribution key for research funding.  

 

I can further more mention that we discussed a document called ”Aims and strategies 

for hist-fil fak 2021-2025” ("Mål och strategier för historisk-filosofiska fakulteten 

2021-2025”). We were supposed to decide on this document, but ended up sending it 

back to the committee because we had to many reservations about it. They will then 

rework it and we will decide on it in the next meeting.  

 

Our reservations concerned not the goals, but the so-called "Indikatorer på 

måluppfyllnad”, indicators of achieved goals. Often the goals were qualitative, but the 

indicators were all strictly quantitative. So, for instance, indicators to estimate whether 

the goal "to increase the quality in the education" and aim for a "breddad 

rekrytering i studentgruppen”, aka recruit students from non-academic homes, were all 

quantitative, one of them an increase in the percentage of new students who chose the 

faculty’s courses as their number one choice. Another goal was to make sure that PhD 

students have access to a stimulating research environment, and this was measured by 

looking at how many PhD students go abroad during their time at UU.” 

 

c) Doktorandnämnden  

Phillip Rönchen meddelar att frågan om språkpolicy lyfts och att det i nuläget inte ges 

högskolepoäng för att inom forskarutbildningen läsa en kurs i svenska. En enkät 

kommer att gå ut, så småningom.  

 

Därtill har prolongation diskuterats och frågan om enkäten, som tidigare gått ut till 

doktoranderna, ska öppnas igen har väckts. Ju längre pandemin pågår, desto fler 

påverkas. Även ett eventuellt prolongationsdokument som kan användas vid 

förhandling om prolongation har förts på tal. 

 

Vid nästa möte deltar vice rektor Coco Norén för att diskutera språkpolicyn och 

prolongation.  

 

Vid campus Gotland har 12 doktorander börjat och en doktorandförening kommer att 

startas.  



 

d) HSDU (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet) 

Lior Becker rapporterar att prefekten för filosofiska institutionen anser det olagligt att 

ge doktorander prolongation. Det är något som inte stämmer överens med direktiv från 

rektor.  

 

Filmo Verhagen rapporter vidare att det inte finns, och troligtvis inte kommer att 

finnas, några riktlinjer vad gäller prolongation. Därtill rapporteras att vissa fakulteter 

försöker använda pengar öronmärkta för corona-konsekvenser används till annat. De 

pengar som ska användas för att åtgärda konsekvenser har heller inte använts; främst 

löses konsekvenser på andra vis.  

 

e) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLiV) 

Linda Pfister meddelar mejlleddes: 

 

”KLIV har haft ett möte med doktorandrepresentanter från alla institutioner som ingår 

i Språkvetenskapliga Fakulteten för att få kunskap om doktorandernas arbetsmiljö. Det 

kom fram att den delvis är mycket oroväckande. KLIV ska vid nästa möte diskutera 

vad det finns för möjligheter för att förbättra arbetsmiljön.” 

 

De inkomna rapporterna från institutionerna uppvisar skillnader. Rekrytering är dock 

relativt homogen vid vissa institutioner och rekryteringen bör där breddas. Andra 

institutioner är mer heterogena.  

 

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

Lior Becker meddelar att det planeras för terminsvisa nätverksmöten med samtliga 

ombudsmän. Därtill lyfts att gruppen inte har fått några uppdrag från fakulteten samt 

att gruppen främst arbetar reaktivt.  

 

g)    Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och 

forskarutbildning 

Anna Ingves rapporterar om det pågående arbetet med att förbereda utvärderingen av 

forskarutbildningen. Arbete pågår med att hitta representanter till bedömargruppen. En 

självvärdering inleder arbetet och genomförs ht 2021. Det är bestämt att benchmarking 

utgår, då det är svårt att hitta en likvärdig fakultet för jämförelse. Rapporten från 

utvärderingen kommer i juni 2022 och plan för förbättring i december 2022.  

 

h) Kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, historisk-filosofiska 

fakulteten 

Louise Schou Therkildsen meddelar mejlledes:  

 

“KUF, hist-fil, meeting march 2021:  

Of relevance to HDR, we discussed the "fördelningsmodell av basanslag”, the 

distribution model that decides how to distribute the research funding hist-fil receives 



from områdesnämnden. The current model that went into effect in 2020, has been both 

applauded and criticised. There is no clear cut solution – many of those how sat in the 

committee that thought out the new model highlight that the differences from the 

previous are not that big, and that it is too soon to begin to change it; it needs to live 

for some years before we really can estimate the consequences. Others find that, in 

practice, it has already meant quite big negative changes for some institutions and 

there won’t be enough time for them to turn it around in a positive way before the so-

called ”pillows” expire in a couple of years. The pillows are financial aid from richer 

institutions meant to soften the change to the new model.  

 

My estimate is that the groups - both in KUF and in the faculty board, where we had 

the same discussion, are split more or less 50/50 which means that we will probably 

continue with these discussions throughout the year, but I don’t think any big 

adjustments to the current model will be made until next year.” 

 

i) Rekryteringsgruppen, språkvetenskapliga fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

j) Rekryteringsgruppen, historisk-filosofiska fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

k) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för utbildning 

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

l) Kommittén för kommunikation och samverkan, språkvetenskapliga 

fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

      m) Stipendienämnd, historisk-filosofiska fakulteten 

 Mandy van der Hoeven meddelar mejlledes: 

 

“The committee met today, April 8, to decide upon the scholarships we are responsible 

for. We have made our decisions and recommendations and will submit them to 

Stipendiekansliet as soon as possible.” 

 

n) Stipendienämnd, språkvetenskapliga fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

o) Student- och doktorandombudsmannen 

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 

p) Uppsala forum, samt övriga forum 

Inget att rapportera från ordinarie eller suppleant. 

 



q) Institutionerna 

Anna Ingves rapporterar från institutionen för nordiska språk att en ny 

ansökningsperiod för prolongation med anledning av covid-19 finns. Med anledning 

av oklara riktlinjer finns nu möjlighet för doktorander att komplettera sin ansökan fram 

till 16 april 2021.  

 

Filmo Verhagen, institutionen för arkeologi och antik historia, rapporterar att prefekten 

är villigt att bevilja prolongation åt dem som behöver, men att beslut skjuts fram till 

slutet av pandemin. Därtill ska två lektorer anställas vid institutionen.  

 

Phillip Rönchen meddelar att det vid institutionen för lingvistik och filologi godkänts 

två prolongationer.  

 

Anna Folland, filosofiska institutionen, meddelar mejlledes: 

“The department is currently recruiting two new PhD students to start in the fall 2021.” 

 

r) Övriga meddelanden 

Lior Becker påminner om årsmötet 7 maj. Med anledning av att ingen åtog sig 

uppdraget för valberedningen å språkvetenskapens vägnar, gick uppdraget till 

styrelsen. Uppdraget antogs då av Dominik Maier, institutionen för moderna språk. 

Dominik Maier är ansvarig för den språkvetenskapliga fakultetens representanter och 

Filmo Verhagen för historisk-filosofiska fakulteten.  

 

 

§7. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

 

§8. Mötets avslutande 

Lior Becker förklarar mötet avslutat kl. 11.14. 

 

 

 

 
 
____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker                Justeras Anna Ingves 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 

 

Lior Becker (Apr 20, 2021 09:54 GMT+2)
Lior Becker

Anna Ingves (Apr 20, 2021 13:11 GMT+2)
Anna Ingves
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