




Protokoll 

Humanistiska fakultetsnämnden 
2020-09-10 

Sid 3 (4) 

UMEÅ UNIVERSITET 

So Rapport från extern kollegial granskning vid 

Humanistisk fakultet 2020 
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Dnr FS 1.6.2-1704-20 

Rapporter: 

a) Kollegial granskning av forskar

utbildningsämnet historia med

utbildningsvetenskaplig inriktning

b) Kollegial granskning av forskar

utbildningsämnet etnologi

Dnr FS 1.6.2-1862-19 

Beslut 

S2 Tidplan för kollegial granskning av forskar

utbildningsämnen, Humanistisk fakultet, 

2020-2021 

Dnr FS 1.6.2-1695-20 

Nytt möte är planerat under veckan. Vad gäller 
UmArts är det lite stiltje just nu, men det kommer att 

hända mer här framöver och då i ljuset av covid-19. 

Vidare pågår diskussioner om hur man kan om

organisera Arcum till en eller flera fakulteter. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ann-Catrine Eriksson föredrar ärendet enligt bilaga 

p 8o. 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Elena Lindholm presenterar rapporterna enligt 

bilagorna p 81 a+b. 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Elena Lindholm föredrar ärendet enligt bilaga p So. 

Nämnden beslutar 

- att fastställa tidplan för kollegial granskning av
forskarutbildningsämnen vid Humanistisk
fakultet enligt framlagt förslag.

83 Extra tilldelning av helårsstudenter för 2020 Christine Lövtrup föredrar ärendet enligt bilaga p 81. 

Dnr FS 1.3.2-1516-19 Nämnden beslutar 

- att uppdra dekan att fatta beslut om tilldelning av

extra medel för utbildning på grundnivå och

avancerad nivå för åren 2020.
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84 Mötestider under vårterminen 2021 

2020-02-17 

2020-03-24 

2020-04-21 

2020-05-19 

2020-06-11 

85 Övriga frågor 

Justeras 

kl. 9-12 (Professorn) 
kl. 9-12 (Professorn) 
kl. 9-12 (Triple Helix) 
kl. 9-12 (Professorn) 
kl. 9-12 (Professorn) 
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Åsa Karlsson Sjögren 

�)i4!, 
Alexander Haraldh 

Åsa Karlsson Sjögren presenterar förslag på 
sammanträdesdatum under vårterminen 2021.

Nämnden beslutar 

- att fastställa föreslagna datum för fakultets
nämndens sammanträden under vårterminen 2021.

Inga övriga frågor. 
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Kathrine Flyborg 
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