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$ 35 MÖTETS ÖppNRNOB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 36 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

$ 37 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
En fråga från Cintia Bertacchi Uvo gällande dubbelexamen läggs till under g 50.
Annika Mårtensson lägger till en punkt under $ 39g gällande tematiska
samverkansinitiativ.

Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.
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$ 38 rÖnecÅnNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20t8-02-t3
Justerat sammanträdesprotokoll 2018-02- I 3

Beslut'. Protokollet lades ad acta.

$ 39 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Ny arbetsordning
Ordloranden informerar om att LTH har fastställt en ny arbetsordning gällande från

2018-03-01 och tog bl a upp forändringama for FUN. 1jänstemännen är inte längre

ledamöter utan adjungerade till nämnden'

b) LTHs riktlinjer för sqmverkan examensarbetare - doktorand, engelska,

D-nr STYR 2018/45 Bilaga $ 39b

Anders Ahlberg informerar om att riktlinjerna nu är översatta till engelska.

Dokumentet är utskickat till studierektorerna flor grundutbildning inom LTH.

c) Draft report "Mental Health in PhD students and supervisors at Lund University"
- Uppfölj ning ar bets gruppen
Anders Ahlberg har haft ett möte med personal- samt arbetsmiljösamordnare på LTH
och diskuterat innehållet i rapporten. Arbetsgruppen anser att uppsatsen från

docentkursgruppen utgör en bra bakgrund for kommande undersökningar.

d) "Riktlinjer for betygsnc)mndens sammanscittning ochidvssituationer" Dnr U2018/74
Bilaga $ 39 d

Lotta Malmberg informerade om att dokumentet nu är utskickat till studierektorema

flor grundutbildning inom LTH och att det också finns på LTHs medarbetarweb under

Forska och utbilda/Disputation.

Ð Disputationsdrenden - övergång Ladok3
Lotta Malmberg informerade om aktuell status infor övergången till Ladok3.

Nuvarande Ladok stänger den 2l mars kl 17:00 och nya Ladok3 ska öppnas upp den

10 april. Planer finns for att nuvarande disputationssystem ska kunna fungera även

under perioden som Ladok är stängt.

f) UKli - uvr)rderingsarbete
Christina Ä,kerman meddelade att utlåtandet for Miljöpsykologi och det preliminära

yttrandet lor Arkitektur båda är forsenade ca2 veckor. Den 10 april startar nästa

utvärderingsrunda med 6 ämnen. Christina återkommer med tidplanen.

Ovrigt Bilaga $ 39g

Ordloranden informerar om att Samverkansrådet vid Lunds universitet har utlyst

universitetsgemensamma medel lor forskare att söka till tematiska

samverkansprojekt 2018-2020. 22 ansökningar har kommit in och universitetet har

faftat ettbeslut om att av medel flor samverkan och samarbeten tilldelas fem

tematiska samverkansinitiativ vardera 500 tkr under perioden. Se bilaga.

s)



PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20t8-03-r3

3(s)

Forskarutbildningsnämnden

$ 40 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs STRATEGISKA PLAN
Uneckling av handledarstöd
Föredragande : Anders Ahlberg

Arbetsgruppen, bestående av Anders Ahlberg, Cintia Bertacchi Uvo, Carl Johannesson,
Johan Mauritsson, Rajni Hatti-Kaul och Kristina Fors har haft ett lorsta möte i
utvecklingsprojektet och diskuterat olika former for stöd till handledare. Gruppen har
kommit fram till att det bör finnas en handledarportal. Carolina Rytterkull informerade
om att LTHs intranät planeras vara klart om några månader och lyfte frågan om
möjligheten att använda sig av intranätet for detta ändamåI.

Beslut Carolina Rytterkull tar initiativ till ett möte mellan Anders Ahlberg och
Ulrika Forsgren Högman for vidare diskussioner.
Det beslutades också om att bjuda in Ulrika till ett kommande möte i
nämnden flor att informera om kommunikationsplanerna.

$ 41 Diskussion - MASSMAIL OCH ENKATER TILL DOKTORANDER
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders Ahlberg lyfte frågan gällande hantering av externa lorfrågningar om
distributionslistor till våra doktorander samt vilka enkäter som skickas ut till
doktoranderna. Nämnden diskuterade kring vilka restriktioner vi har och möjligheten till
att kanalisera utskicken med målet att det ska gynna doktorander/organisation som helhet.
Ett problem i dag är att det är svårt att Ë fram aktuella distributionslistor lor alla
doktorander. Är florfrågan inom ett visst ämnesområde kan ett alternativ vara att hänvisa
till aktuell institution.

Beslut: Annika Mårtensson tar frågan vidare till LU FLIN.

s 42 WORKSHOP FLrN OCH SR 2018-02-26 - UppFÖLJNINc
Föredragande: Christina,{kerman

På workshopen ägnades en stor del av tiden till information gällande kvalitetssäkring och
kvalitetsarbete samt en del diskussioner om detta med studierektorema.
Christina Åkerman informerade om att arbetsgruppen för utveckling av kvalitetssystem,
(Christina Äkerman, Margareta Sandahl och Carl Johannesson), ska ha ett möte under
veckan for att diskutera det fortsatta arbetet.

$ 43 POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING - ANVÁNDNINGSOMNÅPB
Föredragande : Annika Mårtensson

Nämnden hade en längre diskussion med frågeställningar om bl a användningsområde,
motiv, funktion, granskningsforfarande, vilka behov uppfylls, exponering, examinerande
moment, lärandemål och ska den vara en del av avhandlingen eller senareläggas for att
därmed minska stressfaktom.
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Beslut

$ 44 NOMINERINGSGRUPP FOR STIPENDIER
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika Mårtensson diskuterar vidare i ärendet med kommunikations-
avdelningen och återkommer till nämnden.

$4s

$46

Mats Ohlin har meddelat atthan är jävig i bedömmandet av nomineringar till Oscar II:s
stipendium till yngre vetenskapsidkare samt Sparbanksstiftelsens Färs & Frostas

forskningspris flor särskilt framstående arbete. Margareta Sandahl ersätter Mats Ohlin och

ingår nu i nomineringsgruppen tillsammans med Per Kristiansson.

DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilaga 45 a-b

Nämnden hade en längre diskussion under denna punkt gällande själva avhandlingen.
Frågor och synpunkter kom åter upp gällande vilka vetenskapliga manuskript som ska

ingå i en sammanställningsavhandling, publicering av afüklar, monografi, florfattarskap,

forhandsgranskning av avhandlingar, möjligheten att skriva in det i den allmänna

studieplanen samt forskarutbildningsledarens och studierektorns ansvarsroll. Det finns
inga riktlinjer for detta inom LTH, det ser olika ut på olika avdelningar och det finns ett

behov av information och flexibilitet i processen. Mötet diskuterade också olika
uppfattningar for doktorandens egen rätt attlägga fram sin avhandling till disputation om

oenighet råder och lärosätets ansvar lor att doktoranden ska kunna försvara sin

dvhandling. Lotta Malmborg har undersökt denna fråga närmare och återkommer till
nämnden med mer information.

Beslut Annika Mårtensson sammanställer ett forslag till formulering av

rekommendationer baserat på denna och tidigare diskussioner och

återkommer till nämnden.

Delegationsbesluten lades ad acta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTALLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 46

Beslut: Förteckning lades ad acta.

5 41 FU-LEDARNA - ÅTERRAPPORTERING
Inga ytterligare frågor.

$ 48 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄ.GOR
Carl Johannesson tog upp frågeställningar gällande hantering av psykosociala enkäter

med olika inriktning och tidsintervall samt möjligheten av att särskilja befattningar. Carl

betonade starkt att det finns ett behov att lorbättra doktorandernas situation och fick rådet

att kontakta Bodil Ryderheim for att diskutera olika möjligheter.
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$ 49 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 april 2018 kl13:00-15:00

$ 50 Övrucr
Cintia Bertacchi Uvo har en aktuell frågeställning gällande dubbelexamen och mötet
diskuterar vidare hantering i ärendet. Lotta Malmborg informerar om att det finns några
punkter kvar att diskutera i utredningsarbetet kring avtal for dubbelexamen.

Beslut: Lotta Malmborg ska informera Cintia vilka frågor som kvarstår att utreda.

$ 51 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden florklarade mötet avslutat.
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Annika Carl-V/illiam Palmqvist


