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§ 7.

Patrik Mehrens,

Eva Heggestad,

faststalldes:
av doktorander

§ 4.

§ 6.

Otto Fischer,

under ovriga arenden:

Rekrytering

Ovriga

Emil Eklund,

diskuterades.
20122,2%.

samt "Film och litteratur
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Mer

§ 8.

Rekrytering av larare:
Mer information om tillsattningen av det utlysta retoriklektoratet vid nasta sarnrnantrade.

§ 9.

Rekrytering av personaladministrator:
Beslut: Rekrytering paborjas under varen kungorelsen godkandes med smarre andringar.

§ 1O.

Utseende av tillstandsgivare rorande Gunnar Tidestrorns arkiv, UUB:
Forslag till beslut: Lars Burman.

§ 1 I.

Ovriga fragor:
Utlysning av doktorandplats i litteraturvetenskap:
Beslut: Utlysningen av doktorand i empirisk lasforskning gors i mars.
Antagning av doktorander med extern finansiering:
Retorik med placering vid institutionen och finansiering av Hogskolan pa Sodertorn:
2 doktorandplatser i ar utlysta.
Litteraturvetenskap med placering vid institutionen finansiering av Hogskolan pa Gotland:
1 doktorandplats med inriktning mot spellluddologi kommer eventuellt att utlysas.
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Sammantradet avslutades.
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