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Lior Becker                                                     Historiska institutionen/HVC 

Linnea Wenell     Institutionen för nordiska språk 

Anna Ingves     Institutionen för nordiska språk 

Filmo Verhagen    Institutionen för arkeologi och antik historia 

Johan Ljungberg     Institutionen för lingvistisk och filologi 

Carl-Filip Smedberg    Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

Miachel Neiss     Institutionen för arkeologi och antik historia 

Simon Bergqvist    Institutionen för moderna språk 

Jenny Grandin     Historiska institutionen 

Pernille Johnsson    Institutionen för moderna språk 

Linda Pfister     Institutionen för nordiska språk 

Louise Schou Therkildsen   Institutionen för litteraturvetenskap 

 

 

 

§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  

Johan Ljungberg, institutionen för lingvistik och filologi, valdes till justeringsperson tillika 

rösträknare.  

 

§5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

§6. Meddelanden  

 

a) Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  

Linda Pfister, ordinarie representant, meddelar att forskarutbildningens allmänna 

studieplaner ska revideras. Då det görs på institutionsnivå finns det vissa problem med 

att studieplanerna inte överensstämmer på fakultetsnivå. Gemensamma allmänna 

studieplaner för ämnena vid fakulteten fortsätter det att arbetas med.  

 



b) Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

 

Michael Neiss, ordinarie representant, meddelar att arbete fortsatt och samarbete inletts 

vad gäller prolongation till följd av covid-19. Riktlinjer saknas hittills och ansvar om 

beslut har decentraliserat, vilket resulterar i olika förhållningssätt på institutionsnivå. 

Det är fortsatt viktigt att dokumentera eventuella förseningar i den individuella 

studieplanen. Det finns även en önskan om att göra prolongationsbeslut, godkännande 

liksom avslag, transparanta.  

 

Louise Schou Therkildsen, ordinarie representant, meddelar att det vid fakultet 

kommer att påbörjas arbete med revidering av de allmänna studieplanerna.  

 

c) Doktorandnämnden  

Elena Prats meddelar mejlledes att: 

 

“(i) DN has distributed the results of the survey "Effects of Covid-19 on my PhD" 

(distributed to HDR). (ii) The prolongation group is working on a document on how 

we the DN understand several regulations affecting PhDs, particularly related to 

prolongation. We will distribute the document once is ready.  

(ii) The Chair of the DN is meeting the Vice-rector for HumSam, Tora Holmberg to 

talk about prolongation and Covid.  

(iii) We are really interested and need to receive feedback on cases of PhD students 

who have applied for prolongation related to Covid. Do you know anyone who has 

been granted or denied? If yes, on what grounds and how was the process? It is 

absolutely relevant to gather this information in order to start a joint action.” 

 

 

Philipp Rönchen meddelar mejlledes:  

 

“- Covid survey results: DN got the results from the survey on Corona issues they did 

among PhD students, they work on a document summarising the results. Across the 

university, quite a lot of PhD students report losing a small amount of time (some 

weeks to 2 months) due to Corona. They also exist a few cases of PhD students who 

could do almost no research during Corona. 

- Prolongation document: DN is working on a position document on prolongation that 

will soon be published and that outlies DN's position on how prolongation for PhD 

students should work (as opposed as it sometimes works in practice in some 

faculties/departments) 

- Language issue survey: DN will soon (maybe April?) release a survey asking PhD 

students how they think language issues are handled at the university, with a focus on 

how easy/hard it to learn Swedish while doing your PhD. Hopefully the results can be 

used to make the university agree to policies that will it make easier for PhD students 

to learn Swedish (or improve their English) 



- University library events: The University library reminded DN that they are quite 

eager to organise events for PhD students, for example on anything related to 

publishing or finding material. This is probably relevant for HDR as well (=HDR 

could organise events with help of the University library if it wants to)” 

 

c) HSDU (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet) 

Lior Becker, ordinarie representant, meddelar från vice rektor som rapporterat att 

pengar finns för covid-19-effekterna och att dessa är riktade mot doktorander och 

postdoktorer. Eventuell prolongation, och beslut därav, sker utifrån varje enskild 

individ. Vice rektor understryker vikten av att kontinuerligt uppdatera ISP, oavsett 

handledares åsikt om saken.  

 

e) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLiV) 

Linda Pfister, ordinarie representant, meddelar att kommittén arbetar för att förbättra 

arbetsmiljön för doktorander och att diskussion med doktoranderna är önskvärd. I 

mitten av mars äger ett första möte rum och varje institution bör skicka en 

representant.  

 

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

Lior Becker, ordinarie representant, meddelar att det planeras för en undersökning vad 

gäller jämlikhet i kursplaner och litteraturlistor.  

 

g)     Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och 

forskarutbildning 

Anna Ingves, ordinarie representant, meddelar att det planeras för utvärdering av 

forskarutbildningen. Till utvärderingen önskas två doktorander från andra lärosäten 

med liknande inriktning som vid Språkvetenskapliga fakulteten.  

 

h) Kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, historisk-filosofiska 

fakulteten 

Louise Schou Therkildsen, ordinarie representant, meddelar att arbete pågår med att 

utvärdera den kommande självutvärderingen.  

 

Vidare meddelas att det kommer att komma nya riktlinjer vad gäller forskningsdata 

och datahanteringsplaner. Dokumentet som finns nu är otydligt på punkter om vilken 

typ av data som åsyftas. Det finns vissa funderingar kring vem som är ansvarig för 

forskningsdata och i fallet med doktorander är det handledaren. Prefekten är vidare 

ytterst ansvarig för forskare vid institutionen, till vilket det ges stöd. Slutligen 

uppmärksammas frågan om huruvida forskningsdata från humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen alltid kan, eller bör, göras tillgängliga.  

 

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 meddelar mejlledes att: 

 

“We are planning to publish a book with the participants of the PhD Workshop 2019. 

Springer has accepted our proposal and the budget has been granted. Uppsala Forum 

has also openned now a period for funding until the end of March (interested people, 

please have a look at the website).” 

 

q) Institutionerna 

Anna Folland, filosofiska institutionen, meddelar mejledes att:  

 

“I can report from the philosophy department that some of our PhD students have been 

active in formulating a letter about the PhD students' situation during the pandemic. 

The point of the document is to collect signatures, showing broad support among 

academics at UU for the doctoral students' situation. This means that the point is not 

merely that doctoral students themselves show support for this cause.  

 

The latest I heard about the progress was that this letter would be presented and added 

to the agenda for discussion at the latest DN-meeting. Perhaps the other representative 

from our department, Elena Pratz, has more information on this topic.” 

 

Filmo Verhagen, institutionen för arkeologi och antik historia, meddelar att det vid 

institutionen kommer att ske personal förändringar efter sommaren. Ny prefekt 

tillträder och två lektorer anställs. När pandemin är över och resor tillåts, börjar tre 

doktorander från Bolivia. Slutligen anställs en ny studierektor till forskarutbildningen.  



 

Louise Schou Therkildsen, institutionen för litteraturvetenskap, meddelar att två 

doktorander ska börja, vilka blir de första sedan 2017. Doktorandgruppen vid 

institutionen har dock bestämts att innefatta 4-6 doktorander i taget. Vidare kvarstår 

konflikten vad gäller lönestegen vid institutionen och facket meddelar att institutionen 

gör rätt, då ingenting finns fastställt huruvida det är tiden eller avhandlingsarbetet som 

ska vara styrande.  

 

r) Övriga meddelanden 

Anna Folland, filosofiska institutionen, meddelar mejlledes att:  

 

“I can also add that I am the new doctoral student representative of the steering 

committee for the Language Workshop (styrgruppen för Språkverkstaden). If any 

doctoral students have questions or suggestions regarding operational goals of the 

Language Workshop - either short term or long term - please get in contact with me.” 

 

Lior Becker påminner om att fylla i enkäten om säkerhet vid universitetet.  

   

 

§7. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

 

§8. Mötets avslutande 

Lior Becker förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker                Justeras Johan Ljungberg 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 

Lior Becker (Mar 10, 2021 15:14 GMT+1)
Lior Becker
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