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$ 10s MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 106 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

$ 107 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Thomas meddelar att han vill ta upp en punkt gällande kurser och en punkt gällande protokoll och
de punkter FIIN fattar beslut om. Mats meddelar att han vill ta upp en punkt gällande den
Pedagogisk inspirationskonferensen som äger rum den 6 december och om LTH ska ha något
bidrag med på konferensen.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen

$ 10s FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-05
Beslut: Protokollet läggs ad acta.

$ 109 MEDDELANDEN
a) Förutsdttningar för antagning och anstrillning av stipendiedoktorander, information

Föredragande : Annika Mårtensson
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Annika informerar om att inget nytt har framkommit angående stipendiehanteringen av

doktorander vilket är väldigt otillfredsställande.

b) Nyanstdllning Kvølitetsstöd
Föredragande: Christina Åkerman

Christina informerar om att avdelningen Kvalitetsstöd har Ëtt en ny medarbetare som heter

John Jönsson.

c) Ovrigt

Inget under punkten övrigt att ta upp.

$ 110 KVALITETSSYSTEM FÖR FORSKARUTBILDNINGEN _ FÖRSLAG TILL
STUDIEREKTORER
Föredragande: Christina Åkerman; Carl Johannesson, Margareta Sandahl Bilaga $ 110

Christina informerar om att gruppen, bestående av henne själv, Carl och Margareta, har tagit fram
ett forslag for "Kvalitetssystem flor forskarutbildningen" vilket ska forankras i gruppen med

studierektorerna ftir forskarutbildningen. De vill att forslaget diskuteras i FLIN innan det

presenteras och diskuteras med studierektorerna.

Diskussion.

Det måste tydliggöras vad det är for obligatoriska moment som inÍÌirs och som vi inte har idag

samt man behöver få en bild vad det kommer att innebära lor doktoranden respektive

handledaren.

Beslut: Christina ska ta en diskussion med rektor på LTH och höra hur han ställer sig till
forslaget samt hur han ser på den sista delen av processen. Förslaget ska gå ut på intemremiss
innan beslut fattas.

FLIN ställer sig bakom forslaget gruppen har skrivit och kommit fram till och det kan presenteras

flor studierektorerna for forskningen for att florankras.

$ 111 UNDERLAG TILL 2O1S A,RS KVALITETSDIALOG TNOM LTINDS UNIVERSITET
Föredragande: Christina Åkerman Bilaga $ 111

Christina presenterar ett utkast till underlag till 2018 års kvalitetsdialog inom Lunds universitet
och uppger att det är forsta gången man ser detta som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete

Det är fakulteterna själva som ska driva kvalitetsarbetet och inte LU centralt.

Christina undrar om det är några aktiviteter som FUN vill lyfta upp. Underlaget ska skickas in till
LU i nästa vecka.

Diskussion om bl. a:

att handledarstödet har lyfts upp som ett gott exempel
att lyfta frågan om stipendiedoktoranderna
att lyfta frågan om pedagogiskt stöd for etiska frågor
att lyfta frågan om stöd for jämställdhetsintegrering
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Bilagor $ 115
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$ 112 DISKUSSION OM FÖRSLAG PA UTTOLKNING AV REGELVERKET FÖR
KURSUTVÄROBNN.IC AV FORS KARUTBILDNINGSKURSER
Föredragande: Christina Å.kerman Bilaga $ 112

Christina informerar om att det nästa år kommer att göras en uppfoljning av regelverket där bland
annat kursutvärdering ska belysas samt ger en presentation om forslag på uttolkning av
rege lverket for kursutvärdering av forskarutbildningskurser.

Diskussion om bl. a att LTH tydligt bör uttala hur LTH florhåller sig till det regelverk som finns i
högskoleforordningen och på LU. LTH gör sitt bästa lor att uppfylla de krav som finns men ser i
nuläget att det är orimliga krav att lägga på vissa kurser. I HF finns t. ex inga krav på anonymitet

Beslut: FUN anser att bifogat dokumentet kan ligga som underlag till studierektorerna för
forskningen for en fortsatt diskussion.

$ 1 13 FRÅGOR SOM RÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER
ø) NORDTEK databas lor forskarutb i ldningskurser
ó) Granskare for de gemensamma forskarutb i ldningskurserna
Föredragande: Christina A.kerman

Christina har 2 frägor hon presenterar:
a) Ska vi gå med i NORDTEK och lägga in våra kurser där. Det är en principfråga.

Diskussion.

Doktoranderna är intresserade att LTH går med i NORDTEK. FLIN anser att tanken är god men
att man behöver titta vidare på vad det egentligen innebär.

b/ Vem ska representera FIIN när beslut om de gemensamma forskarutbildningskurserna ska
verkställas i forskarutbildningsdatabasen.

Beslut: FUN beslutar att Annika ska vara FUNs representant.

$ 114 REMTSS: LLTNDS LTNTVERSTTETS POLICY r'Ön F'ÖRSTUTNGSDATA - FÖRSLAG
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 114

Erik informerar om den LU-intema remiss om Forskningsdata som skickades ut fore sommaren
Ett skriftligt yttrande över forslaget ska vara inskickat centralt till LU 2018-09-21.

Diskussion kring olika frågeställningar kring remissen och regler for publicering

Beslut: FUN ställer sig bakom Eriks remissvar och FAlR-principerna.

FORSKARSKOLOR VID LU OCH LTH
ADMIRE OCH COMPUTE
AGENDA 2O3O - FORSKARSKOLA VID LU
Föredragande: Erik Swietlicki

a) Erlk informerar om forskarskolor vid LU och LTH samt om ADMIRE och COMPUTE.
Erik lyfte vid forra mötet i FIIN frågan om LTH centralt vill stödja vissa av de på LU existerande
forskarskolorna och eventuellt initiera nya forskarskolor.

Ansökningar om stöd från LTH har nu inkommit från forskarskolorna ADMIRE och
COMPUTE Research School, se bilagor.

$ 115
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Diskussion.

FUN ställer sig positiv till att bidra med finansiering av forskarskolor. En mer formalistisk del

behöver dock utvecklas for att man ska kunna ta ställning till inkomna ansökningar och äskanden.

Det behöver bestämmas vilken typ av underlag man behöver man få in for att kunna ta ställnings

till de äskanden som kommer in till LTH.

Nämnden anser att det är svårt att bedöma de två ansökningar som har kommit in. Nämnden anser

vidare att man inte kan se helheten och därflor är det svårt komma med rekommendationer till
inkomna florslag.

FIJN anser att for att kunna ta ställning till inkomna ansökningar behöver FUN veta vad som

finns. Det behövs ett bättre underlag på totalen.

Beslut: FIIN ställer sig bakom en positiv rekommendation till gemensamma

forskarskolor. FIIN anser att i den ena av de två inkomna ansökningarna är högst oklart vad det

belopp man äskat pengar om ska gå till. Den ekonomiska delen behöver diskuteras ytterligare.

Vidare måste det bestämmas hur dessa ansökningar ska hanteras i fortsättningen.

Ytterligare kommentarer och synpunkter ska skickas till Erik.

b) Forskarskola Agenda 2030
Erik informerar om Forskarskola kopplad till Agenda 2030.Btt lorslag har kommit från LU rektor
om att 10 %o av det myndighetskapital som överskjuter 15 o/o av kostnadsbasen vid varje fakultet
per 2018-12-31 ska lyftas till gemensam nivå och användas till universitetsgemensamma

satsningar. Förslaget innebär att sammanl agf 64 mnkr av dessa medel satsas på attbygga upp en

forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Totalt f,tnansieras 12

doktoranddänster som ledigkungörs och antas enligt gängse rutiner på respektive fakultet.

$ 116 BESLUT KURSPLAN GÖRAN SANDBERGS KURS GEMXXX ETIK OCH GOD SED I
FORSKNINGEN
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 116

Annika informerar om att Göran Sandberg önskar inrätta en ny kurs GEMXXX Etik och god sed i
forskningen och att FllN fattar beslut om ny kursplan.

Diskussion.

Beslut: FLIN beslutar i enlighet med inkommet forslag från Göran Sandberg om ny
kursplan GEMXXX Etik och god sed i forskningen.

$ 117 DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilagor $ 117

Layouten på Lotta o Marias disputationsbeslut ser olika ut.

Beslut: Lotta ska se över detta

$ iI8 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 118

Marcus påpekar att det under rubriken "kursplan" finns en kursplan där hela schemat är inlagt.

Bättre om bara kursplanen ligger inlagd. Nämnden konstaterar att schemat ligger under övrig
information och att det måste vara ett administrativt fel som har begåtts.
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Annika uppmanar dem som godkänner kursplanerna aÍtvara uppmärksamma när de godkänner
dessa.

Nämnden anser att det vore bra om det funnits en funktion som gick in och granskade de

kursplaner där kurser ska ges.

Beslut'. Förteckning läggs ad acta.

$ 119 FU-LEDARNA - ÄTERRAPPORTERTNG

a) En allmän fråga gällande doktorander: Vart man ska vända sig och till vem ska man vända sig
om man som doktorand har problem med sin handledare och som också är prefekt?

Diskussion.

Carl och Carl-William uppger att det finns doktorander som slutar lor de har så mycket problem
på avdelningen.

Det finns ett dokument på svenska respektive på engelska som heter:

"Riktlinjer for doktorander och handledare avseende konflikthantering samt byte av handledare",
länk:
https://www.ltli.se/fìleadmin/lth/lthhandboken/r.rtbildnineforskning/fbrskarutbildning/Riktlinier f
oer:doktorander: I 6 I 0 I 9.docx.p(lf
https://www.lth.se/medarbetareiorganisation-st)'rning/regelverket-lthlutbildning-och-
forskn ingi forskarutb i ldning/regler/
"Guidelines for doctoral students and supervisors on conflict management and change of
supervisor", link:
https://www. lth. se/index. php'l id: I 06089
httns://www. lth. se/fi I eadmi n/lth/lthhandboken/utbi I dninef.orskrìins/f'orskarutb ildni n s/Acim iss i on
rules tbr doctoral education at Lund University 2017 06 16 eng.pdf

Vidare finns det ett dokument om etiska riktlinjer "Ömsesidiga etiska riktlinjer for relationen
handledare-forskarstuderande vid LTH" som Anders har skrivit.

s:/ nl

forskn ing/f'orskarutb i ldning/regler/
https://www.lth.se/fileadmin/lth/lthhandboken/utbildningforskning/l-orskarutbildning/SVE:Beslut
ade OEmsesidisa etiska riktlinier foer relationen handleclare doktorand.pdf

Dokumenten bör ligga så de är lätta att hitta på hemsidan.

Beslut: Carolina ska titta på detta ihop med ansvariga på forskarutbildningen samt lorbättra
den information som finns där och göra den lättåtkomlig samt samla på ett ställe och meddela
FUN när de är gjort. Carolina ska vidare diskutera detta med Anders.

å/ Mats undrar om FUN vill göra ett avtryck på den Pedagogiska inspirationskonferensen som är i
höst. Nämnden konstaterar att det är en väldigt kort deadline. Mats har själv inget speciellt tema
att ta upp. Nämnden konstaterar vidare att kvalitetsarbetet är en sådan sak som borde presenteras
på en konferens men frågeställningen behöver spetsas till florst. Nämnden finner att det inte är
läge att delta i höstens konferens utan bättre att delta nästa år.

h-

c) Thomas anser att FUN behöver ta diskussion om hur vi gör med de beslutspunkter där FIIN
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har tagit omfattande beslut t ex hur vi gör när vi tar beslut om bl a Kvalitetssystemet. Hur hanterar

vi beslutstexten?
Det är en process som sker under mötet som sedan ger ett beslutsunderlag- en inriktning. Detta

ska därefter leda till ett slutligt beslut. Det skulle varabra om det bifogat kallelsen till mötet finns
med ett utkast till beslutsunderlag och som nämnden kan att ta ställning till. Nämnden fär då

möjlighet att se beslutstexterna innan och de vet vad de ska fatta beslut om.

Thomas påpekar, att det i loregående protokoll stod att Annika och Lotta skulle ta fram ett forslag

om en ny formulering till nästa möte i FI-iN avseende antal avhandlingar for tryckning infor
disputation. Lotta ska ta fram till nästa möte istället.

I övrigt inget aktuellt att ta upp.

DOKTORANDERNAS FORSKARUTB ILDNINGSFR-A,GOR
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$ 120

$ 121

ç 122

NÄSTA SAMMANTNÄNE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den25 september kl 13-15

övRrcr
Inget övrigt att ta upp.

SAMMANTN,q.NFT AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

$ 123
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