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$ 17 MÖTETS ÖppNeNOB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 18 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordfloranden
justera dagens protokoll.

$ 19 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Annika Mårtensson meddelar 2 ändríngar.
Punkt 9 i dagordningen gällande populärvetenskaplig sammanfattning utgår.
Jacob Branting är inbjuden for att presentera ett utkast till uppdaterad delegationsordning,
(6 21c).

Beslut: Nämndenfastställerdagordningenmedovanståendeändringar.

$ 20 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-16
Justerat sammanträdesprotokoll 20 I 8-0 I - 1 6

Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$21 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Beslut: Anhållan om cindring av allmänna studieplaner vid institutionenför
ke mi t e kni k fa r fo r s kar ut b i I dning s cimn e n a Ke mi t e kni k T E K ET F 0 0 s amt

Vattenfõr s örj nings - och avlopps telvtik T EWA F0 0

Nämnden uppdrog till Annika Mårtensson och Maria Bajuk att kontakta institutionen
for Kemiteknik gällande några synpunkter som framkom kring florslagen till de

allmänna studieplanema vid nämndens möte 2077 -12-12.

Mötet med institutionen ägde rum 201 8-01 - I 8 och ordftiranden har därefter på

forskarutbildningens vägar avgett ett yttrande till rektor om uppdaterade ändringar,

D¡v U2011/598 samt U2017 I 617 .

b) Beslut; Unecklingsprojekt "Utveckling av handledarstöd" samt arbetsgrupp
Annika Mårtensson meddelade att det nu finns ett beslut lor att utvecklingsprojektet
ska starta samt att en ny arbetsgrupp är utsedd, Dnr STYR 20181226'

c) Ovrigt - LTH delegationsordning, Dnr STYR 2018/393
Jacob Branting är inbjuden for att informera om forslaget till LTH rektors beslut,
"Rektor vid LTHs lordelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska

Högskola". Den nya delegationsordningen loreslås gälla från den I mars 2018.

Mötet diskuterar kring innehållet i dokumentet och Jacob välkomnar ytterligare

kommentarer från nämnden efter mötet.

Jacob uppmärksammade nämnden på vikten av att ha uppdaterade dokument på

webben. Annika Mårtensson meddelar att nämnden behöver làgga upp en strategi lor
detta arbete.

Annika Mårtensson informerade om att styrelsen LTH beslutade om LTHs nya

arbetsordning 2018-02-06. I denna àr det bl a beslutat att inga tjänstemän längre ska

sitta med som ledamöter i nämnden. Nämnden beslutar att Lotta Malmborg och

Christina,{kerman fortsättningsvis ska vara adjungerade till FUNs sammanträden.

Det kommer att tillkomma en vicerektor flor LTH som ledamot i FUN men det är

oklart vem det blir i nuläget.

d) Ovrigt - Tilk)ggsstipendiumför doktorander med externt stipendium

Annika Mårtensson informerar om att nya underlagàr framta,gna vid LTH gällande

ansökan om finansiering och inrättande av tilläggsstipendium, i avvaktan på ett PM
med fortydligande gällande hanteringen från Forskningsservice. Lotta Malmborg och

Maria Bajuk har tidigare skickat ut informationen till prefekter, studierektorer och
FU-administratörer.
Beslutades attLotta skickar ut denna information även till nämndens ledamöter.
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UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs STRATEGISKA PLAN
Föredragande: Annika Mårtensson/Christina Äkerman Bilaga $ 22 a,b

a) Uneckling ov lwalitetssystem för forskarutbildning vid LTH.
En arbetsgrupp; Carl Johannesson, Margareta Sandahl och Christina,{kerman, har
fått i uppdragatt titta på Lunds universitets loreslagna kvalitetspolicy och de
kvalitetskriterier som definierats for att ge ett underlag till hur LTH kan hantera den
kvalitetssäkring som fakulteterna ska ansvara for, från och med 2019. En delrapport
med ett utkast till diskussionsunderlag presenterades for nämnden. Arbetsgruppen har
utgått från de kvalitetskriterier som LU definierat i sin kvalitetspolicy, (vilken det
inom kort florväntas komma ett beslut om). En sammanställning är gjord kring olika
frågeställningar bl a gällande vad kvalitetskriteriet betyder, hur det uppnås, vem som
ansvarar for att det uppnås och hur man kan kvalitetssäkra att kriteriet uppnås, se

bilaga.

Arbetsgruppen har identifierat att kvalitetskriterierna kan kategoriseras i två
större områden; kriterier som uttrycker mål relaterade till utbildningens
utformning/doktorandernas lärande samt kriterier som uttrycker mål relaterade till
styming, organisation och florutsättningar lor utbildningen. Mötet diskuterade de
slutsatser som arbetsgruppen kommit fram till och hur arbetet ska bedrivas vidare

Beslut: Nämnden beslutade att fortsätta denna diskussion vid workshopen med
studierektorerna ft)r forskarutbildning 2018-02-26 for att sedan tas upp i
nämnden igen.

b) Uppdaterad aktivitetslistafi)r FUN
Annika Mårtensson informerade om att aktivitetslistan är uppdaterad, se bilaga

$ 23 BESLUT: LTHs RIKTLINJER FOR FORSKNINGSSAMVERKAN
EXAMENSARBETARE-DOKTORAND
Föredragande: Anders Ahlberg Bilaga $ 23

Rektor LTH har fastställt dokumentet 2018-01-19. Mötet diskuterade målgrupp flor
spridning och vidare hantering av dokumentet.

Beslut: Anders Ahlberg skickar ut dokument och information till studierektorerna
for grundutbildning for vidare lormedl ing till examensarb etare/handledare.

ç 24 RIKTLINJER FOR BETYGSNAMNDENS SAMMANSATTNING OCH
JÄVSSITUATIONER
Föredragande: Thomas Johansson och Lotta Malmborg Bilagor $ 24 a,b

a) Uppdaterat dokumentför riktlinjer
Thomas Johansson informerade om att dokumentet har blivit uppdaterat efter att det
skickades till FU ledare Cintia Bertacchi Uvo's grupp for synpunkter. Nämnden
diskuterade kring innehållet i dokumentet.
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Beslut: Nämnden beslutade att fastställa riktlinjerna och att Lotta Malmborg ska
göra några mindre redigeringar i dokumentet. Dokumentet publiceras

därefter på hemsidan och skickas ut till studierektorerna lor forskarutbildning.

b) Diskussion av LTH rektorsbeslut "Tillvrigagångssätt vid beslut om betygsncimnders

sammansrittning"
Ledamöterna fick vid forra mötet i uppdrag att gä igenom dokumentet igen.
Nämnden diskuterade kring innehåll och bilagor samt möjligheten till att fritext och
motiveringar ska kunna komma med vid anmälan av disputation, vilket inte går i
nuvarande system.

Beslut: Nämnden awaktar den nya delegationsordningen samt inforandet av

Ladok 3.

POPULARVETENS KAPLIG SAMMANFATTNING - ANVÄNDNINGS OMNÅOB
Föredragande : Annika Mårtensson

Kristina Lindgärde hade forhinder att delta i dagens möte och ska tillfrågas om att i stället
delta vid workshopen med SR FU 2018-02-26.

WORKSHOP FLTN OCH SR 20T8-02-26
Föredragande : Annika Mårtensson

s25

$26

Kallelse och agenda är utskickad20IS-02-07 for workshopen.

S 21 NOMINERINGSGRUPP FÖR STIPENDIER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 27

I vår kommer floljande stipendier att delas ut:
- Oscar II:s stipendium till yngre vetenskapsidkare
- Sparbanksstiftelsens Färs & Frostas forskningspris for särskilt framstående

avhandlingsarbete

Deadline for institutionerna att lämna nomineringar är den 1 mars och en

bedömningsgrupp ska utses från FUN for att rangordna nomineringarna. Förslagpåt
stipendiat for Oscar II ska vara lämnat till Anna Trosslöv den26 mars och forslaget till
stipendiat lor Sparbanksstiftelsens Färs & Frostas forskningspris den 3 april.

Beslut: Nämnden beslutar att utse Per Kristiansson och Mats Ohlin till
bedömningsgruppen.
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$28 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilaga $ 28 a, b

Nämnden diskuterade gällande antagningspoäng i en anmälan av disputation.
Beslutades att FU-ledare Thomas Johansson undersöker ärendet.

Beslut: Delegationsbesluten lades därefter ad acta.

ç 29 DELEGATIONSBESLUT FASTSTALLDA KURSPLANER
Föredragande : Annika Mårtensson
Inga kursplaner har blivit inlagda i kursdatabasen sedan forra mötet.

Beslut: Förteckning lades ad acta.

$ 30 FU-LEDARNA - Ä.TERRAPPORTERING
En fråga lyftes fram om aktuell information gällande dubbelexamen.

Beslut: Annika Mårtensson och Lotta Malmborg återkommer med mer information.

$ 31 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄGOR
Inget aktuellt att ta upp.

$ 32 NÄSTA SAMMANTRÁDE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den l3 mars 2018 kl 13:00-15:00.

$ 33 ÖvruCr

$ 34 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden florklarade mötet avslutat.
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