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$ 32 MÖTETS ÖppNeNnB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 33 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordforanden justera

dagens protokoll.

$ 34 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Annika informerar att Katarina är borta under april månad och att Elna Andersson ersätter henne

under denna period.
Annika informerar också att hon efter torsdag ska kunna meddela de nya FUledarnas namn.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 35 FÖREGÄENDESAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20t9-02-26
Beslut: Protokollet läggs ad acta.

$36 MEDDELANDEN/TNFORMATION

Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

a)

Bilaga $ 35



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
20t9-03-26

2(s)

Forskarutbildningsnämnden

Erik informerar att FN har möte imorgon och att FN bl.a ska börja diskutera nyckeltal
flor uppfloljning av LTHs forskning och att FN ska göra en översyn av LTHs fordelning
av fakultetsmedel for forskning.

$ 37 FÖRSLAG TILL BESLUT OM KVALITETSSYSTEM FÖR FORSKARUTBILDNINGEN _

KVALITETSSÄKRING
Föredragande: Christina Äkerman Bilaga $ 37

Christina har fätt i uppdrag av FIIN att ta fram ett beslutsunderlag till beslut om kvalitetssystem
für forskarutbildningen - kvalitetssäkring. Hon påpekar att det àr frâga om ett inriktningsbeslut
flor åren 2019-202I for inforande av aktiviteter ftir vilka detaljerade anvisningar kommer att

skrivas och fastställas av FUN under perioden.

Christina går igenom och redovisar forslaget till beslut.

Diskussion.

Flera av de synpunkter och kommentarer som kommer upp kommer att återkomma och fastställas

av FUN under hösten20l9.

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar enligt florslag med foljande ändringar:
- FLrN önskar att slutkontrollen ska ske vid utfrirdande av examen istället for vid anmälan till
disputation
- Förhandsgranskning av avhandling ska läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet.

- Det ska fortydligas att inom ramen für punkten om utredning om kvalitetssäkring av
forskarutbildningsmilj ön, ska även hela systemet beskrivas
- I enlighet med forslaget ska mer detaljerade instruktioner fastställas av FIIN. Vid mötet önskas

att dessa ska omfatta tidsramar for deltidsavstämning, vem som ska granska, hur handledare och

doktorand responderar på yttrandet vid deltidsavstämning och en rekommendation kring antalet

ISP-möten.

$ 38 KURSKRAV I FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Göran Frank

Göran uppger att Fysiska Institutionen har påbörjat arbetet med att revidera den allmänna

studieplanen for forskarutbildning i Fysik och att det bl.a. finns forslag på att minska

poängkraven och att man i gengäld vill foreslänägra fler obligatoriska kurser, och även att

möjligheten att tillgodoräkna kurser från fore antagning till FU reduceras. Han uppger vidare att

det nuvarande florslaget kan formuleras ungefär: Totalt 30-60 hp, individuellt anpassat efter

doktorandens ftirkunskaper.

Han påpekar att innan de går vidare så undrar de vad fakulteten har for synpunkter på kurskraven,

om det finns några tankar från forskarutbildningsnämnden, och om ett sådant upplägg skulle vara

acceptabelt?

Diskussion.

Maria informerar, att hon har kontaktat en jurist på LU och frågat om det är möjligt att ta bort

möjligheten att tillgodoräkna kurser från fore antagningen till FU. Juristerna skulle återkomma i
frågan.

Carl-William uppger att han inte tror att någon doktorand skulle klaga om man minskar på

poängkraven utan att det snarare skulle uppskattas då det är svårt att hitta relevanta kurser inom
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vissa områden.

Annika summerar att FUN verkar tycka att det är ett bra florslag att minska poängkraven och att

det är om det klargörs vad som gäller möjligheten att tillgodoräkna kurser från lore antagningen

till FU och om den kan tas bort. Annika påpekar att det i mallen flor allmänna studieplaner står "
För doktorsexamen krävs godkända kurser om minst 60 hp och godkänd vetenskaplig uppsats

vars omfattning motsvarar studier om min 120 hp". Beslutet som denna mall baseras på behöver

sannolikt revideras om FUN och LTH vill ändra gränserna.

Beslut: FUN beslutar att Maria ska kolla upp vad som gäller om det är möjligt att ta bort
möjligheten att tillgodoräkna kurser från lore antagningen till FU. Beslutet avseende allmänna

studieplaner och innehållet i dessa behöver även tas fram.

FUN ska återkomma till detta.

$ 39 NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNET BYGGNADSKONSTRUKTION
VID INSTITUTIONEN FÖR BYGGVETENSKAPER
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 39

Maria informerar att Institutionen for Byggvetenskaper ansöker om att få lägga ner
forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion/Building Science (TEABKFO0). Förnärvarande
finns ingen doktorand inskriven vid ämnet. Ämnets innehåll utgörs i princip av en syntes av flera
andra befintliga och närliggande ämnen. Institutionen ser inget behov av att byggnadskon-
struktion finns kvar som eget forskarutbildningsämne och önskar att LTHs styrelse beslutar om
ämnets nedläggning.

Diskussion.

Beslut: FIIN beslutar att forslå LTHs styrelse att besluta att Institutionen ftir
Byggvetenskaper får lägga ner forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion/Building Science
TEABKFOO.

$ 40 NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNENA FÖRBR,A,NNINGSMOTORER,
KRAFTVERKSTEKNIK, STRÖMNINGSTEKNIK OCH VARMEÖVERFÖRING SAMT
rNRÄTTA FORSKARUTBILDNINGSÄMNET ENERGIVETENSKAPER VID
INSTITUTIONEN FÖR ENERGIVETENSKAPER
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 40

Maria informerar att Institutionen ftir Energivetenskaper ansöker om att få lägga ner fyra
forskarutbildningsämnen Förbränningsmotorer/Combustion Engines TEMVKFFB,
Kraftverksteknik/Thermal Power TEMVKFKV, StrömningstekniVFluid Mechanics
TEMMVFST samt Värmeöverfloring/Heat Transfer TEMMVF0O samt att få inrätta ett nytt
gemensamt ämne EnergivetenskaperlBnergy Sciences(TEMXXXXX) (ref U 20l9lXX).
Institutionens indelning av forskautbildningsämnen är historisk och resultatet av sammanslagning
av ett antal institutioner över tid. Ett forskarutbildningsämne ger en flexiblare struktur och
minskar sårbarheten då fyra ämnen ersätts med ett ämne som i dagsläget kommer att ha mer än 30

doktorander inskrivna. Den nuvarande indelningen är otidsenlig och har svagheter, institutionen
anhåller därfor om att ett gemensamt ämne inrättas.

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar att Maria ska kontakta Institutionen lor Energivetenskaper och:
- I ASP stämma av punkt 1 under " Krav på särskild behörighet uppfyller den som har minst 90
högskolepoäng med relevans fiir forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på

avancerad nivå samt ett flordjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom
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ämnesområdet" om det ska stå "samt" eller det ska stå "som inkluderar" istället.
- Äterkoppla till institutionen och diskutera med dem om möjligheten att stärka formuleringen
avseende kurskraven lor examen.

FIIN beslutar att efter ovan nämnda kompletteringar gjorts forslå LTHs styrelse att besluta att
Institutionen flor Energivetenskaper fâr lägga ner fyra forskarutbildningsämnen
Förbränningsmotorer/Combustion Engines TEMVKFFB, Kraftverksteknik/Thermal Power
TEMVKFKV, Strömningsteknik/Fluid Mechanics TEMMVFST samt Värmeöverforing/Heat
Transfer TEMMVFOO samt att de får inrätta ett nytt gemensamt ämne Energivetenskaper/Energy
Sciences(TEMXXXXX) (ref U 20 19 IX){).

$ 41 DISKUSSION OM INNEHÅLLET PÅ LTHS HEMSIDA_
http ://www. lth. se/medarbetare/forska-utbilda/dokt orandl

Föredragande: Anders Ahlberg

Tomas Havner från avdelningen Kommunikation och samverkan är närvarande på punkten.

Anders A har gått igenom innehållet på LTHs hemsida für doktorander som han anser är eftersatt,
och behöver korrigeras och anpassas. Han visar ett litet bildspel han har gjort om problemen.

Diskussion.

Annika foreslår att ovanstående information skickas till avdelningen for Kommunikation och
samverkan samt att även Tomas tar med sig de synpunkter som har kommit fram. Annika påpekar

att det sedan bör füras en dialog med avdelningen for Kommunikation och samverkan om hur
man i fortsättningen kan sköta uppdatering av hemsidan for doktorander och om man någon
annan utanftir avdelningen for Kommunikation och samverkankan kan ges behörighet att ansvara

for detta.

Anders ska skicka över sina bilder till Tomas och Tomas ska forsöka rätta till de direkta
felaktigheterna som Anders har hittat.

S 42 DISKUSSION OM UPPDATERTNG AV "RIKTLINJER FÖR BETYGSNAMNDERS
SAMMANSÄTTNTNC OCH JÄVSSITUATIONER''
Föredragande: Anders Gustafsson

Anders G påpekar att FUN på mötet den 18 december 2018 diskuterade och beslutade att samma
jävsregler gäller for opponenten lor Lic som for disputation och att det därfor bör infogas en

mening om detta i dokumentet "Riktlinjer for betygsnämnders sammansättning och
jävssituationer" .

$ 43 DISKUSSION KRING PROBLEM VID DISPUTATIONSANMÄLNnTCRR
Föredragande: Anders Gustafsson

Anders G uppger att han anser att man ständigt har problem med disputationsanmälningarna. Dels
saknas ofta information om biträdande handledare om det finns mer än en och sedan missar man
ofta jäv i form av sampublikationer. Han påpekar att om man ändrar lite i beredningsprotokollet
så kan man få klarhet på bägge punkter: Introducera en lista på alla biträdande handledare samt

inlyga att man har gjort en sökning i Web of Science for att konstatera att det inte finns några
sampublikationer.

FIIN framfor ett starkt krav att väntan på revidering av hanteringen av disputationsanmälningarna
ska bli så kort som möjligt. Carolina ska ta med detta krav till ansvariga.

Maria påpekar att man under tiden tills dokumentet är fürdigt och klart kan tydliggöra vilka som
är biträdande handledare genom att skicka ut ett mail till berörda om det.
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Diskussion.

Maria och Anders G ska diskutera ovanstående och ta fram ett forslag på hur man kan göra.

$ 44 EN FÖRSTA PRESENTATION AV RESULTATEN FRÄN DOKTORANDENKÄTEN
Föredragande: John Jönsson

John ger en florsta presentation av resultaten från doktorandenkäten. Han uppger vidare att de nu
ska gå ut till institutionerna och sedan återkoppla till studierektorerna for forskningen.

Diskussion.

Beslut: FUN tillstyrker att man foljer den plan som presenterats lor fortsatt arbete, exvis
distribution till institutionerna.

$4s
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$46

$47

$48

$4e

$50

$51

DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 45

Beslut: Förteckningen läggs adacta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 46

Beslut: Förteckningen läggs adacta.

FU-LEDARNA -,ÅTERRAPPORTERING
Inget att tillägga.

DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR
Inget att tillägga.

NÄSTA SAMMANTN,q.IE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 30 april kl. 13.00-15.00.

övRrcr

SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordftiranden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

Carl-William Palmqvist




