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$1 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.
Carl Johannesson presenterar Carl-V/illiam Palmqvist. Carl-William kommer attvara suppleant
i FUN under våren ftir studeranderepresentantema och täcka upp lor sjukskrivning och
foräldraledighet. Han hälsas välkommen till mötet.

Annika Mårtensson välkomnar Carolina Rytterkull till mötet. Carolina är utbildningschef och
biträdande kanslichef. Carolina kommer att presentera sig under punkt 6 i agendan.

$ 2 UTSEENDE AV JUSTERTNGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Ellen Palm att tillsammans med ordforanden justera dagens

protokoll.

$ 3 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Annika Mårtensson lägger till en punkt under övrigt gällande agenda for workshopen
med LTHs studierektorer 2018-02-26.
Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 4 FÖREGÅENDESAMMANTRA.DESPROTOKOLL 20IT-r2-r2
Justerat sammanträdesprotokoll 20 17 - I 2- 12

Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$ 5 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) UKA - status LTHforskarutbildning

Christina,4,kerman meddelade att det inkommit ett preliminärt yttrande om UKÄ:s
utvärdering av forskarutbildningsämnet Miljöpsykologi och berättade kort om
innehållet. Besked har kommit om att preliminärt yttrande flor Arkitektur skickas
v 1 1. Yttrande kommer även for Datavetenskap under våren men datum har inte
specificerats ännu.

b) Mötestid jbr "Temadag LTH FUN och FN 2018-05-09
Annika Mårtensson meddelade att mötestiden nu är fastställd till kl 09:00-16.00

c) Ovrigt
Annika Mårtensson uppmärksammade ledamöterna på LU FUNs verksamhetsplan
Denna skickades ut till nämnden av Margareta Forsberg via mail 8 januari.

$ 6 CAROLINA RYTTERKULL _ UTBILDNINGSCHEF/BITRÄDANDE KANSLICHEF
Carolina presenterade sig och berättade om sitt arbete och ansvarsområde som

utbildningschef och biträdande kanslichef. Carolina berättade också kort om sin
bakgrund.

$ 7 LTHS RIKTLINJER FÖR FORSKNINGSSAMVERKAN EXAMENSARBETARE-
DOKTORAND, beslutsunderlag
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 7

Anders Ahlberg, som hade forhinder attnàrvara vid mötet, har sammanställt
beslutsdokumentet gällande LTHs riktlinjer ftir samverkan examensarbetare - doktorand,
Dnr STYR 2018145.

Beslut Nämnden beslutade att fastställa dokumentet, (efter några grammatiska
justeringar) och att det tas vidare till LTH rektor lor undertecknande.

$8 BETYGSNÄIT¿NOBNS SAMMANSÄTTNING OCH JAVS SITUATIONER
Föredragande: Lotta Malmborg Bilaga $ 8

I samband med att den nya organisationen fi)r LTHs forskarutbildning inlordes i maj
2016 skrevs ett rektorsbeslut gällande tillvägagångssätt vid beslut om betygsnämnders
sammansättning. Lotta gick igenom dokumentet och nämnden diskuterade kring
innehållet gällande anvisningar, utökad information, fortydligande om vilka dokument
som ska bifogas, kopplingen till Ladok och vårt kvalitetsarbete. En frågeställning
framkom om möjligheten att se över hela disputationsprocessen.

Ledamöterna ska återigen gå igenom och begrunda rektorsbeslut och
bilagor. Lotta Malmborg kontaktar LTHs Kommunikationsavdelning for
kommentarer och refl ektioner gällande den populärvetenskapliga

Beslut
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sammanfattningen. Vid nämndens nästa möte den 13 februari tas ärendet upp igen for
vidare diskussion gällande bl a innehåll, ambitionsnivå och tidplan.

$ 9 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHS STRATEGISKA PLAN
"HANDLEDARPROGRAM" - arbetsgruppens ftirslag till uppdrag lor projektarbetet
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 9

a) Förslag till ny arbetsgrupp for att utforma lorslag på ett handledarstöd

Annika meddelade att Johan Mauritsson, universitetslektor på Atomfysik och
Kristina Fors, LTH personalavdelning har tackat ja till att ingå i arbetsgruppen.
Däremot tackade professor Lovisa Björnsson, Miljö- och energisystem, nej till
florfrågan. Sedan tidigare är Cintia Bertacchi Uvo, Anders Ahlberg och Carl
Johannesson floreslagna som medlemmar i arbetsgruppen.

Beslut: Annika Mårtensson arbetar vidare med att hitta ytterligare en
handledare till arbetsgruppen for projektet.

b) Genomgång/uppdatering av FUNs aktivitetsdokument kopplat till verksamhetsplanen

Nämnden diskuterade kring pågående och planerade aktiviteter, bl a om hur vi går

vidare med arbetet gällande ISP databasen och samarbetet med N-fak.

Beslut Arbets gruppen awaktar fortsatt arbete. Aktivitetsp lanen uppdateras
kontinuerligt.

$ 10 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 10

Beslut: Delegationsbesluten lades ad acta.

$ 11 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLD KURSPLAN
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 11

Nämnden diskuterade kring avtal, ersättning och de kurser som internationella
miljöinstitutet har i vår kursdatabas.

Beslut: Förteckning lades ad acta.

$ 12 FU-LEDARNA - ÄTBRRApPORTERTNG
Informerades om nya studierektorer; Damien Motte utsedd efter Anders Warell på

Institutionen for designvetenskaper, Martina Maggio utsedd efter Anton Cervin på
Institutionen for reglerteknik.
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En fråga lyftes gällande problematiken med disputationsanmälningar som görs i samband

med julhelgen.

$13 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFR,A.GOR
Inget aktuellt att ta upp.

NÄSTA SAMMANTRÁDE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den l3 februari 2018 kl 13:00-15:00.
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$ l s ÖvRrcr
Infür workshopen med LTHs studierektorer 2018-02-26, foreslog Annika Mårtensson
nãgraämnen att ta upp; övergripande information om UKÄ, kvalitetssystem /
kvalitetspolicy for forskarutbildning och FUNs kommande aktivitet gällande
handledarstöd. Ledamöterna välkomnas med ytterligare forslag till agenda.

Beslut: Ärendet tas upp igen på nämndens nästa möte 2018-02-13.

$ 16 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordfloranden ftirklarade mötet avslutat.

Forsberg

Justeras:

Ellen Palm


