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$ 169 MÖTETS ÖppNeNOn
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 170 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

$ 171 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Anders G har en fråga angåendejäv och licentiatopponent.
Anders A önskar diskuterar disputationsprocessen.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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Beslut: Protokollet läggs ad acta. Bilaga $ 172

$ 173 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Informationfrån FUN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 173

Annika informerar från Forskarutbildningsnämnden på LU (FUN-LU). Hon informerar om
att det bl.a. gavs en presentation av avdelningen for Studiestöd och vägledning på LU om
vad det finns fiir stöd for doktoranderna att kunna erhålla vid sitt skrivande, om att Canvas,
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lärplattformen, även kan användas i forskarutbildningen. En diskussionspunkt på FUN-LU
gällde även antalet doktorander på LU och på de olika fakulteterna, fuägan var initierad av att

LUs styrelsemed anledning av att det totala antalet doktorander har gått ner och styrelsen vill
ha reda på varfor det ser ut på det sättet och om det är så LU vill ha det. Vidare informerar
Annika om att det nu finns ett forslag till beslut om stipendiefinansierade doktorander samt

att det finns forslag på en obligatorisk etikkurs på LU for doktorander som ska passera

rektors ledningsråd.

b) Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik ger en kort rapport från FN om att nämnden bl.a driver utvecklingsprojekt som hänger

samman med verksamhetsplanen, att nämnden har diskuterat en verksamhetsplan som ska

beslutas i februari samt att man i både LTHs FN och LUs FN har diskuterat SUHFs lorslag till
ramverk for kvalitetssäkring av forskningen vid universitet och högskolor.

ç 174 SAMMANFATTNING OCH REDOVISNING AV REMISSVAREN FOR
FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Christina,4,kerman Bilagor $ 174

Christina går igenom och redovisar en sammanfattning av remissvaren avseende kvalitetssäkring
av forskarutbildningen. Hon uppger att dokumentet är strukturerat kring de rekommendationer
som FIJN presenterade i remissen. Hon önskar att FUN ftir en diskussion och tar ställning till
ställning till vidare arbete, att FIIN fattar ett övergripande inriktningsbeslut i nuläget och att man
sedan därifrån går in mer på detaljer.

Diskussion.

Beslut: FIIN beslutar att Christina utifrån den diskussion som forts i nämnden ska skissa
på ett florslag till beslut till FUNs möte den 29 januari samt fijrsöka ha florslag på en tidplan.
Vidare beslutar FIIN att Christina ska ta kontakt med Tobias N på N-fack med tanke på

kopplingen mot naturvetenskapliga fakulteten.

$ 175 UPPDATERAD VERKSAMHETSPLAN
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika presenterar en relativt uppdaterad verksamhetsplan avseende FUN och går igenom vad
nämnden arbetar med, planerade aktiviteter - bl.a rollfordelningen für studierektorema für
forskningen samt uppger att det stora som ligger framfor FIIN 2019 är kvalitetssystemet.

Diskussion.

$ 176 DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson - Inga beslut fattade så punkten utgår

$ 177 DELEGATIONSBESLUTFASTSTÄLLDAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 177
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Marcus tycker att det är ett par konstiga moment som finna upptagna i vissa kursplaner* t.ex.

"övriga examinerade moment". Vad är det for typ av examination? Vidare påpekar han att

mappningen mellan dess kurser och kurser på GU-nivå inte stämmer överens i utskriftsnivå och

den forsta kursplan som dyker upp när man trycker på länken. Marcus påpekar också att det i vissa

kursplaner ftir samma kurs på grundnivå som ftir kurs for doktorander inte är exakt samma innehåll
vad avser examinationsform.
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Mats menar att det formellt är fråga om olika kurser och att det är möjligt att de får examrneras i
en annan form. När man går igenom kursplan flor doktorander så går man inte igenom den
kursplan som gäller for GU.

Beslut: FUN beslutar att det behöver kollas upp hur det faktiskt ser ut när man skriver en
kursplan for doktorander och där kursen redan är befintlig for studenter på GU-nivå och om det
sker en jämforelse mellan kursplanerna. Vidare beslutar FUN att Annika ska prata med Karim att
ordet "övriga examinerade moment" inte är så lämpligt att använda i en kursplan. Vidare behöver
anvisningar och riktlinjer for hur en kursplan ska skrivas ses över. Annika ska diskutera med
Minna K och Anders A hur kursplanerna är utformade och hur informationen om utformningen
kan florbättras. FUN beslutar också att Minna ska bjudas in till FUN.

Förteckningen läggs därefter ad acta.

$ 17S FU-LEDARNA - ÄTERRAPPORTERTNG
Anders G undrar vad som gäller angåendejäv for opponenter på licentiatavhandling och om det
är samma jävsregler som gäller vid doktorsexamen.

Diskussion.

FUN anser att det är samma regler som ska gälla for jäv. FLIN anser vidare att det i texten
"Guidelines" behöver tydliggöras att ordloranden i betygsnämnden ska forklara det svenska
systemet/ proceduren for ordforanden i disputationsnämnden och var ribban ligger samt att man
bör se över de instruktioner som skickas iväg. Anders A håller på och tittar igenom "Guidelines"
och han tar med sig diskussionen till det arbetet.

Thomas vill bara ta upp exempel på ett fall som har inträffat där en studierektor for forskningen
tyckte att en avhandling såg tveksam ut och vände sig en FUJedare. FUJedarna ska inte titta på
innehållet i en avhandling. De kan inte kvalitetssäkra att avhandlingen håller rätt nivå. Det måste
finnas en tydlig signal till studierektorerna for forskningen att denna fråga ligger hos dem samt på
institutionen

$ 179 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBTLDNTNGSFRÁ.GOR
Carl säger att det är svårt att hitta rälTpâ LTHs nya hemsida och att det inte står något om
doktorander under fliken forskning utan att man måste klicka under medarbetare. Den
information som finns under medarbetare önskar de ska läggas direkt på forsta sidan under
forskning eller i alla fall att en länk kan läggas in där som leder direkt till rätt sida under
medarbetarfliken.

Carl William uppger att det framkommit synpunkter från doktorander om arbetsmiljöer som är
mindre bra. Det är i en del fall svårt att få chefen att agera och man upplever att ingen florändring
sker. Rekommendationen är att man vänder sig till Bodil Ryderheim, arbetsmiljö-samordnare på
LTH, och/eller till Jeffrey Armstrong, personalsamordnare samt till doktorand-ombudsmannen.

$ i80 NÄsrA SAMMANTRÄOE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den29januari kl. 13.00-15.00.

OVRIGT

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

$ 181

$ 182
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