
 

 

Protokoll för HDR:s sammanträde 2020-10-30 

Tid: 10:15 – 12:00 

Lokal: ZOOM – meeting ID 663-826-8733 

 

Lior Becker Historiska institutionen/HVC 

Linnea Wenell Institutionen för nordiska språk  

Maria Johansson  Institutionen för nordiska språk 

Johan Ljungberg  Institutionen för lingvistisk och filologi 

Suzanne Ericson   Engelska institutionen 

Filmo Verhagen Institutionen för arkeologi och antik historia 

Mandy van der Hoeven Historiska institutionen 

Caspar Jordan Institutionen för lingvistisk och filologi 

Sebastian Collen  Uppsala universitetsbibliotek 

Johan Hedberg Institutionen för nordiska språk 

Anna Ingves Institutionen för nordiska språk 

Dominik Maier Institutionen för moderna språk 

Vida Sundseth Brenna  Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

Simon Bergqvist Institutionen för moderna språk 

Linda Pfister  Institutionen för nordiska språk 

 

 

§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) Forum for Africa Studies 

Isis Lindfeldt, sociologiska institutionen, valdes till ordinarie representant.  

 

§7. Uppdatering från biblioteket 



Sebastian Collen uppdaterar HDR om vilka tjänster Uppsala universitetsbibliotek kan erbjuda 

och öppnar upp för kommunikation och samarbete för att utveckla verksamheten riktad mot 

doktorander. Det finns möjlighet att som doktorand få hjälp med källhantering, 

materialhantering och publicering, med mera. Doktorander får även efterfråga tjänster.  

 

§8. Meddelanden  

 

a) Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  

Linda Pfister, ordinarie representanter, rapporterar att nämnden vill fortsätta att 

satsa på doktorandkollegiet och att en eventuell sommarskola kommer att 

anordnas. Vidare finns tre utlysningar för professorer: en vid moderna språk och 

två vid nordiska språk.  

 

b) Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

Louise Schou Therkildsen rapporterar mejlledes att: 

 

”Särskild satsning på ökad doktorandrekrytering 2021–2023: 
Verksamhetsplan för hist-fil 2021 innehåller en fortsatt satsning på ökad 

doktorandantagning. Den förra satsningen löpte mellan åren 2017 och 2020, och föll 

väl ut. Den föreslagna satsningen löper under tre år (2021–2023) och är dimensionerad 

till sammanlagt 18 stöd, dvs. 6 stöd om året. 

 I övrigt gäller samma huvudsakliga principer som sist, dvs. att fakultetens enheter kan 

ansöka om ett stöd för varannan doktorand som antas vid samma tillfälle. Nytt för den 

nya satsningen är att det har tydliggjorts att den doktorand för vilken enheten får stöd 

måste vara finansierad med fakultetsmedel, men att andra doktorander som antas 

samtidigt kan vara externfinansierade.” 

 

c) Doktorandnämnden  

Elena Prats, ordinarie representant, meddelar mejlledes:  

 

“DN: We met one time and will meet next week again. We have created several 

working groups and distribute the members on them to talk about issues related to 

language at the University, prolongation, etc. I am part of the prolongation group 

that met once this week and will seemly be pretty active during the year. I will let 

you know more about the other groups after their report next week.” 

 

d) HSDU (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet) 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

e) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLiV) 

Linda Pfister, ordinarie representant, rapporterar att kommittén nu återupptagit sin 

verksamhet och att nya arbetsgrupper har formats. Riktlinjer för 

handledningsmötet är i fokus, vilka kan komma att ges till studierektorer. 

 

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



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

nätverksmöte med ombudsmän vid fakulteten. Mötet är planerat till november med 

oklarheter råder kring om det kan genomföras med anledning av covid-19. 

 

g) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och forskarutbildning 

Anna Ingves, ordinarie representant, påminner om att samtliga doktorander bör 

uppdatera sina individuella studieplaner innan 31 december, oavsett påverkan från 

covid-19.  

 

Vidare bör institutionerna se över disputationer och vilken dag de genomförs på, 

då IT-avdelningen inte arbetar på lördagar.  

 

h) Kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, historisk-filosofiska 

fakulteten 

Louise Schou Therkildsen rapporterar mejlledes att: 

 

”Historisk-filosofiska fakultetens kvalitetsstrategi för forskarutbildning: 

KUF har fört en inledande diskussion kring utformandet av ett nytt 

riktlinjedokument och beslutade att ett första led i arbetet med att utforma en ny 

kvalitetsstrategi för forskarutbildningen blir att göra en utvärdering av den nuvarande 

strategin och ta fram statistik för hur väl de tidigare satsningarna förlöpt. Frågan 

kommer att tas upp löpande på KUF:s möten, och siktet ligger på att kunna utforma en 

ny kvalitetsstrategi under VT 2021. 

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete 

2020:  

Just nu pågår en självutvärdering inom UU, där universitet ska utvärdera inte 

kvaliteten av sina utbildningar i sig, utan kvalitetssystemet – förutsättningarna för en 

bra kvalitet på utbildningarna. Man kan vara kritisk till själva utvärderingskulturen, 

men det mest spännande blir nog när UKÄ kommer med sit svar.” 

 

i) Rekryteringsgruppen, språkvetenskapliga fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller representant.  

 

j) Rekryteringsgruppen, historisk-filosofiska fakulteten  

Elena Prats, ordinarie representant, meddelar mejlledes:  

 

“Recruitment group: we have met 3 times. The first time, to decide about 

the position Universitetslektor i speldesign. The second and third time to decide 

about positions as universitetslektorat i idé- och lärdomshistoria. 5 candidates were 

chosen” 

 

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, ordinarie representant, meddelar mejlledes:  

 

“Uppsala Forum: We have prepared a Conference for the middle of 

November https://www.uppsalaforum.uu.se/doktorandforum/phd-conference--

climate-change-as-a-challenge-for-democracy--peace-and-justice/ We are also 

working on preparing a publication with the contributions of last year's workshop.” 

 

q) Institutionerna 

 Institutionen för arkeologi och antik historia har antagit en ny doktorand.  

  

Engelska institutionen har antagit en ny doktorand.  

 

Historiska institutionen har antagit en ny doktorand.  

 

Vid filosofiska institutionen rapporteras det om långa beslutstider vad gäller 

prolongation efter avslutat kontrakt.  

 

r) Övriga meddelanden 

Inget övrigt att rapportera.  

 

 

   

§8. Övriga frågor  

Frågan om kreditering vid studier i svenska tas upp, liksom språk vid personalmöten och 

seminarier. Då Uppsala universitet blir allt mer internationell behöver sådana frågor 

diskuteras och riktlinjer finnas.  

 

 

https://www.uppsalaforum.uu.se/doktorandforum/phd-conference--climate-change-as-a-challenge-for-democracy--peace-and-justice/
https://www.uppsalaforum.uu.se/doktorandforum/phd-conference--climate-change-as-a-challenge-for-democracy--peace-and-justice/


§9. Mötets avslutande 

Lior Becker förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker                Justeras Suzanne Ericson 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 

 

 

 

Lior Becker (Nov 10, 2020 18:08 GMT+1)
Lior Becker

Suzanne Ericson (Nov 11, 2020 09:00 GMT+1)
Suzanne Ericson
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