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$ s2 MÖTETS ÖppNaUnp
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 53 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

$ 54 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Annika har ett tillägg under punkten Meddelanden. Det gäller ett utvärderingsresultat från UKÄ.

Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 55 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-26
Beslut: Protokollet läggs ad acta. Bilaga $ 55

$ 56 MEDDELANDEN/TNFORMATTON

LTH:s styrelse beslöt lägga ner de füreslagna forskarutbildningsämnena samt inrätta de
Ítireslagna forskarutbildningsämnena, se protokoll från föna forskarutbildningsnämnden
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Kort rapport från FN
Föredragande : Annika Mårtensson

Fördelningsmodellen när det gäller forskningsmedel har varit uppe till diskussion.

Information om UKÄs utvärdering av FU-ämnen
Christina meddelar att resultatet av UKÄ:s utvärdering av FU-ämnena har kommit.
Fyra av våra ämnen anses hålla hög nivå. Två får frågetecken. Dessa två har ett år på sig
att forbättra alternativt lägga ner. Båda ämnena är små, med få doktorander och de

saknar forskarverksamhet. Det kommer att krävas mycket för att fä behålla de två
ämnena.

När man väl har lagt ner ett ämne kan man inte på ett enkelt sätt starta det igen, i så fall
krävs det att man anhåller om det och det måste sedan tas upp i UKÄ och avgöras där.

$ 57 SLUTRAPPORTERINGUPPDRAGFORSKARUTBILDNINGSKURSER
Dnr STYR 20191236
Föredragande: Mats Ohlin Bilaga $ 57

Anders Ahlberg, Mats Ohlin, Minna Kokko, Marcus Bäcklund och Karim Andersson har tittat på

LTHs utbud av forskarutbi ldnin gskurser samt kursdatabasen.

De ger ett antal rekommendationer:

Databasen bör vara en formell vagatl utlysa kurser på (så fungerar det inte nu).

LTH ligger i och for sig inte sämre till än andra lärosäten, men vi borde se till att kurser inte bara

inrättas utan också att de utlyses. De skulle gärna kunna gå via Ladok också. Det viktiga är att det
finns ett system ftir att utlysa kurserna.

Kursdatabasen är idag organiserad utifrån kostnadsställen, vilket inte är praktiskt.
Det här skulle behöva integreras med det arbete som ändå ska göras i Ladok. Att anmäla sig till
en FU-kurs är lite krångligt i nuläget.

LTH borde arbeta fiir samverkan över fakultetsgränserna, så att man uppnår likvärdig behandling
av kostnader t.ex.

Kurskostnadsfaktorn borde räknas upp i de fall där det faktiskt bedrivs aktivitet.
Man bör kunna fä ersättning ftjr läskurser med examination.

Det borde bli tydligare vad studierektors roll är i arbetet med kurserna.
Inaktuella kurser bör fasas ut ur systemet.

Prioriteringar - Man bör ha r'att att vika del av platserna till doktorander som har dem i sitt
obligatorium.

Diskussion.

Kursdatabasen är långsam p.g.a. altstora datamängder plockas upp och använder cacheminnet.

Den tekniska biten står dock utanfür FUNs kontroll. Christina påpekar att en del av lösningen
finns i ftirvaltningsplaneringen. Det kommer att komma nya lösningar, dock inte när det gäller
hastigheten. Carolina meddelar att detta kommer att tas vidare till beredningsgruppen.

Följande punkter togs upp under diskussionen:
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$ 58 DELEGATIONSBESLUT - DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson

Diskussion.

När det gäller ansvarsftirdelningen, vilken roll har FU-studierektorerna?

Även andra lärosäten har problem med FU-kurser. Men vissa är mer tydliga med sina utlysningar.

Vad ska få räknas som individuellt åtagande? T.ex. poäng for aktivt deltagande vid konferens? -
Tveksamt. Sommarskola? - Ja, om man redovisar när man kommer hem.
Mats påpekar att om något ska räknas som poänggivande kurs så måste det finnas någon sorts
examination. Man ska inte kunna gå en kurs någon annanstans och sedan fa det inlagt som
individuellt åtagande.
Hur kopplas individuellt åtagande med kurspoäng?
Man kanske behöver renodla vad som är kurser.
Om man skulle minska antalet kurspoäng så skulle behovet av individuella åtaganden minska.

Inom LU borde det inte finnas några hinder att läsa FU- kurser institutions- eller
fakultetsöverskridande - vi är ett och samma universitet. Ibland blir dock administrativa
teknikaliteter ett hinder.
Det behövs en diskussion om de tekniska lösningarna, och om hur man utannonserar.

Hur når man ut med informationsutskick? Går det att använda Ladok?
Rent tekniskt finns det inga specifika tidsramar ftlr annonsering om kurser

När man tittar på systemstödet behöver man veta vilken inriktning det ska ha.

Beslut: FUN beslutar att arbetet ska fortsätta i den riktning som projektgruppen frireslår.
Annika kommunicerar med Anders som inte är närvarande idag. Karim och Minna deltar i det
fortsatta arbetet. Carolina, Karim och Minna återkommer senare till FUN för ett inriktningsbeslut.

Bilaga $ 58

Beredningsprotokoll
Ingår beredningsprotokollet i det som diariefors? Om en ändring sker i beredningsprotokollet
efter att beslutet har skrivits under så ändras inte protokollet. Däremot skrivs ett ändringsbeslut.
Huruvida protokollet ändras eller inte beror lite på när ändringen sker.

Beredningsprotokollen kan se ganska olika ut. I vissa beredningsprotokoll frnns inte opponentens
och betygsnämndsledamöternas namn med.

Hur kan man se beslutsgången? Maria berättar att alla handlingar arkiveras. Däremot arkiveras
inte diskussionerna som sker i databasen. Detta sparas inte och diarieftjrs inte. Man kan hitta det i
databasen, så länge den finns kvar eller så länge det finns en koppling till den. Hela anmälan +

diskussioner och kommentarer finns i databasen. Det som arkiveras är anmälan med bilagor +

beredningsprotokoll + ändringsbeslut.

En ny protokollsmall har lagts in i systemet.
Ett önskemål framfordes: CV från betygsnämndsledamötema borde läggas in. Som det är nu är

det bara opponentens CV som läggs in.

Annika ftireslår att Maria och Mårten går igenom vilka ändringar som ska göras, samlar ihop dem
och gör alla ändringar samtidigt.
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Beslut: FUN beslutar att Maria sammanställer vad som behöver ändras. Nämnden funderar

också på vad man vill ändra till nästa möte.

$ 59 FU-LEDARNA - ÄTERRAPPORTERING

Diskussion

Det har diskuterats vilken roll FU-studierektorerna har, t.ex. när det gäller ansvar fiir
disputationer, och ftir de individuella studieplanerna. Det saknas delegationsordning ftir det.

På N-fak är detta tydligglort. Annika fiireslår att vi tittar på hur de har glort. Har de en bra modell
så kan vi göra likadant.

En annan fräga är om det vore bra att återinÍÌira ämnesfüreträdarna. De skulle ansvara ftjr vart och

ett av sina forskarutbildningsämnen. Som det är nu är det inte uttalat vem som äger respektive

ämne. Nämnden menar att detta är en styrelsefråga.

Ytterligare en punkt som diskuterades var jäv. Det vore bra ned någon sorts automatisk kontroll
avjävsrisk. Frånvaro avjäv skulle behöva beläggas, inte bara intygas.

$60 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR

Doktoranderna hade inga frågor att ta upp.

$ 61 INTRODUCERANDE INFORMATION/FRÄ,GOR,NYA/GAMLAFU-LEDARE
Föredragande: Annika Mårtensson, Mats Ohlin

Nämndens nya ledamöter, fr.o.m. 2019-05-01, Äsa Håkansson och Gudbjörg Erlingsdottir,
presenterar sig och sina forskningsområden.

Annika och Mats berättar vad det innebåir atlvara ledamot i nämnden.

Som FU-ledare gör man bedömningar och fattar beslut inflor disputationer. Maria och Mårten

driver frågoma och är sakkunniga tjänstemän.

En bra idé vore om de som har varit med i nämnden några år och de nya samarbetade mycket nu i
början.

Snart kommer det att bli nödvändi g[. aTT gã igenom hur områdena ska fürdelas mellan FU-ledarna.
Just nu är dock det viktigaste att arbetet rullar på. Äsa, Gudbjörg, Maria och Annika kommer att
ta en diskussion om hur grupperna ska fürdelas mellan Ä.sa och Gudbjörg.

Mallen ftir beredningsprotokollen diskuterades, den kan komma att uppdateras.

Anmälningssystemet diskuterades också. Det är tyvärr inte optimalt utformat. Ett nytt system är
på gång.

Nu har Mats och Cintia tagits bort från systemet (anmälningssystemet), och därmed kan man inte
längre se deras kommentarer. Det borde finnas i databasen. Hur ska detta nås? Annika och Maria
kommer altfrägaTomas Havner om det. Det ska också kontrolleras att det finns en backup ftir
systemet.
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Inget av det som ligger i databasen (kommentarer m.m.) är diarieftirt. Men det är relevant att
kunna gå tillbaka och kontrollera vad som har sagts.

$ 62 NÄSTA SAMMANTRÄOE

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-05-28

$ 63 OVRTGT

Cintia och Mats tackar ftjr trevligt samarbete under sin tid i nämnden. Annika tackar dem ftir
deras fina arbetsinsats. De har bl.a. arbetat mycket med kvaliteten i forskarutbildningen.

$ 64 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordftiranden ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mårtensson Carl Johannesson




