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MÖTETS ÖppNENoB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordloranden justera
dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG
Annika informerar om att punkten om kvalitetssystem är huvudpunkten på dagens agenda.
Thomas har två frågor som han vill ta upp under övrigt.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

r.ÖneCÅgNDE SAMMANTRÄDESPRoToKoLL 2018-12-18
Maria tar upp att doktoranderna vid foregående möte uppgav att de tyckte det var svårt att hitta
rätt på LTHs nya hemsida och att det inte står något om doktorander under fliken forskning utan
att man måste klicka under medarbetare.

Maria uppger att hon har varit i kontakt med Yens Wahlgren på kommunikationsavdelningen och
att han vill veta vilken sida som doktoranderna vill ha länken på om de inte vill gå in på
medarbetarsidan. Doktoranderna kan ta kontakt direkt med Yens.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta. Bilaga $ 4
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$ 5 MEDDELANDEN/INFORMATION

Information Forskarskola - Agenda 2030

Föredragande: Annika Mårtensson

b)

Annika informerar om att Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en forskarskola

med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Forskarskolan är finansierad från

2109 fil|2023. Myndighetskapital från fakultetema ska finansiera tolv doktorander.

Basen i forskarskolan utgörs av ett antal tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser.

Varje fakultet får i uppdrag att utveckla en forskarutbildningskurs om7,5

högskolepoäng som är öppen for hela universitetet och har utgångspunkt i de

frågeställningar som definieras i de globala målen.

Kort rapportfrån FN
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika rapporterar från FN att FN fastställde en uppdaterad version av "Principer ftir
fordelning av LTHs strategiska medel" och att formellt rektorsbeslut snart kommer.

FN diskuterade också hur de ska få tid for mer strategiska diskussioner då de lätt fastnar

i rutinärenden. FN beslutade att forsöka avsätta en heldag for strategiska diskussioner.

Presentation ny utbildningskoordinator Mårten Eriksson

Föredragande: Carolina Rytterkull

Carolina informerar om att Lotta àr tjänstledig for att prova på nytt jobb och att Mårten
Eriksson ersätter Lotta under denna tid. Vidare informerar hon om att Maria kommer att

ersätta Lotta som ständigt adjungerad utbildnìngskoordinator i FLIN.

D oktor ande nkäte n - p i I ott e s t
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders informerar om att de har gjort en pilottest på doktorandenkäten med ca 16 -20
svar. Enkäten gick bra och de ska bara revidera frågoma något.

Christina nämner att en större principiell fråga dök upp och det är om man ska köra en

generell enkät till samtliga doktorander och därefter sortera dem efter hur de har

finansierats i stället flor att göra det innan utskicket.

ETH Zürich arrangerar symposium om stöd tillforskarutbildningen
Föredragande: Anders Ahlberg
https://www.ethz.ch/enldoctorate/symposium-doctoral-supervision/programme.html

Anders informerar från ett symposium om stöd till forskarutbildningen som

arrangerades på ETH i Zurich och som han deltog på samt där han höll ett key-note

speach ihop med en annan lärare från LU.

Annika har ytterligare en punkt att ta upp och det är att FIJN har ett gemensamt möte

med studierektorerna flor forskarutbildningen inplanerat tisdagen den 12 februari. Hon

undrar om någon har något de önskar ta upp for diskussion på mötet eller om mötet

eventuellt ska ställas in. Annika ska fundera och återkomma. Det kan bli att vi skickar

ut ett mail med material istället om inte fler punkter tillkommer. Christina säger att hon

och John hade tänkt att informera om enkäten till forskarstuderande på det mötet.
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Annika nämner också att det ska tas fram lite data om antal doktorander eventuellt med
koppling till finansiering av doktorander och att det ska komma upp som en punkt på

FIIN längre fram.

INFORMATION OM FORSKARUTBILDNINGSKURSER
Föredragande: Annika Mårtensson/Minna Kokko Bilagor $ 6

Annika tar upp att FUN behöver gå igenom hur direktiv och information om forskarutbildnings-
kurserna ser ut och vad som finns skrivit om detta mm. Minna Kokko som jobbar med detta
behöver input for att komma vidare med arbetet. Anders A har varit inblandad angående
lärandemålen. Annika vill ha synpunkter på bifogat material och hur det fungerar.

Annika påpekar också att det finns en kursdatabas som Minna hanterar till vissa delar. Hon är
dock inte teknisk ansvarig och det är inte den biten som FIIN ska fokusera på på detta
sammanträde.

Minna går igenom ett antal frågeställningar hon har och som hon har satt samman i bilagan
" Diskussionsunderlag for hantering av kursplaner på forskamivå".

Diskussion.

Annika frågar om någon av FU-ledarna kan tänka sig att ställa upp och ingå i en grupp som ska
göra en översyn av anvisningarna och att det även behövs någon från ekonomiavdelningen om
hur det hur det här ska hanteras. Mats och Anders A meddelar att de kan tänka sig att ingå i
gruppen.

Beslut: FUN beslutar:
- Att Annika ska formulera ett uppdrag "Översyn anvisningar om forskarutbildningskurser" ftir
beslut.
- Att utse Mats och Anders A att ingå i gruppen samt att Minna ska vara sammankallande.
- ATT TLTH ska utse en studeranderepresentant som ska ingå i gruppen.
- Att redovisning av uppdraget ska ske innan den 30 april
- Måste klargöra syftet och vår ambitionsnivå att ha en kursdatabas. Ingår i gruppens uppdrag att
kunna foreslå ett annat system så man kan drifta detta med DDG.

GENOMGÄNG A.RSKALENDER UTB GEMENSAM 2018
Föredragande: Carolina Rytterkull .Bilaga $ 7

Carolina visar och informerar kring årskalendern for hela utbildningsstödsverksamheten och där
det skrivs in punkter som är ständigt återkommande. FIIN har inte så många fasta punkter under
året. Är framforallt for kännedom for FUN. Årskalendern kommer att fyllas på allt eftersom.

TEMADAG V.A.REN 2019 FN OCH FUN
Föredragande : Annika Mårtensson

-Förslag till datum och agenda. FN har forslagit fredagen den 14juni k1. 08.30 - 12.30 och tyckte
att FN och FUN borde på mötet diskutera RQ20.

SKIS S PÄ, KVALITYETS SYSTEM TNOM FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Christina Äkerman Bilagor $ 9

Christina går igenom bifogat diskussionsunderlag avseende "Kvalitetssäkring av
forskarutbildning - Diskussion infor inriktningsbeslut om kvalitetssystem for forskarutbildning".
Hon uppger att FUN den l8 december beslutade att hon utifrån den diskussion som lordes i
nämnden skulle skissa på ett forslag till beslut til1 FUNs möte den 29 januari samt forsöka ha
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forslag på en tidplan. FUN beslutade också att hon skulle ta kontakt med Tobias N på N-fack
med tanke på kopplingen mot naturvetenskapliga fakulteten.

Hon uppger att det i bilagan finns ett antal frågeställningar, vilka FUN behöver ta ställning

till och hur man ska gå vidare. FUN behöver ta vissa principfrågor innan dess och hur FUN ser på

dessa. Hon informerar att hon ska prata med N-fack på torsdag.

Christina uppger att i materialet finns en tabell i vilken en prioritering och tidsplan foreslås om

hur kvalitetssäkring inom forskarutbildningen gradvis kan infloras. Inforande baseras på

antagandet om att den högsta prioriteten for kvalitetssystemet är att säkerställa atT doktoranderna

når examensmålen och att avhandlingen håller hög kvalitet.

Christina undrar om FIIN anser att hon har prioriterat rätt i sitt dokument. FUN anser hennes

prioritering är mycket rimlig och att hon har prioriterat områdena helt rätt i sitt dokument.

Diskussion.

Beslut: Christina tar med de synpunkter som nu har kommit fram i FUN och lor in i
dokumentet samt ska höra hur N-fack resonerar. FUN beslutar att Christina ska komma tillbaka
till FLIN den26 mars flor en avrapportering.

$ 10 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 10

Beslut: Förteckningen läggs ad acta.

$ 11 DELEGATIONSBESLUT FASTSTALLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 11

Anders A påpekar att det är väldigt olika kvalitet på fastställda kursplaner och att kursplanerna

borde kollas att de håller bra kvalitet.

Beslut: Förteckningen läggs därefter adacta

$ 12 FU-LEDARNA - ATERRAPPORTERING
Thomas undrar över en jävsproblematik där handledaren vill foreslå en person som opponent som

varit hedersdoktor på institutionen. Han tycker det är lite tveksamt hur man ska ställa sig.

Diskussion.

FUN anser att det gär bra att personen ifråga utses till opponent och att det varit olämpligt om det

gällde en ledamot i betygsnämnden. Däremot ska det tilläggas att det vore bättre att undvika att
personen utses.

Thomas har även en fråga kring hur man ställer sig till att ha handledare vid annan institution än

den där forskarutbildningsämnet finns. FUN ser inga problem med att en handledare kommer från
en annan institution.

$ 13 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄ.GOR
Inget att tillägga.

$ 14 NASTA SAMMANTnÄne
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 februari kl. 13.00-16.00 och är gemensamt med

studierektorerna ftir forskarutbildningen. Nästa sammanträde i FUN äger rum tisdagen
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den26 februarikl. 13.00- 15.00

$ 15 ÖVRrCr
Oscar 11:s stipendium
Annika har en tilläggspunkt avseende Oscar den 11:s stipendium. En utlysning av stipendiet har
skickats ut till verksamheten och sista datum for forslag om stipendiat ska skickas in till Anna
Trosslöv senast den 25 februari 2019.

Annika floreslår att Anders G och Margareta ska utses att bedöma de inkomna nomineringama
och utse vilken avhandling LTH kommer att nominera till Oscar 11:s stipendium.

Beslut: FUN beslutar att utse Anders G och Margareta att bedöma de inkomna
nomineringarna och utse vilken avhandling LTH kommer att nominera till Oscar l1:s stipendium.

$ 16 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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