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Ledamöter:

Annika Mårtensson
Anders Ahlberg
Anders Gustafsson
Carl Johannesson
Carolina Rytterkull
Gudbjörg Erlingsdottir
Marcus Bäcklund
Margareta Sandahl
Thomas Johansson
Åsa Håkansson

Snndigt adjungerade.
Christina Åkerman
Maria Bajuk

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström
John Jönsson $ 7l
Mårten Eriksson $ 75
Henrik Paldán

Frånvarande:
Carl-William Palmqvist
Erik Swietlicki

$ 6s MÖTETS ÖppNeUnB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

Marcus undrar om studentema fär ta med sig en efterträdare til1 honom som får sitta med, Henrik Paldán
från TLTH - student.

$ 66 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

$ 67 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 63 rÖnBCÄeNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-30

Beslut: Protokollet läggs ad acta.
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$ 69 MEDDELANDEN/INFORMATION

Remissvar STRUT
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika redogör for LTHs yttrande till LUs remissvar på utredningen En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan - STRUT.
LTH har i sitt remissvar valt att enbart kommentera de forslag som LTH bedömer skulle
kunna få störst effekter på LTHs verksamhet om de genomfürs:

- Ett samlat anslag - LTH är mycket tveksamma till utredningens fürslag om att

utbildning och forskning ska tilldelas ett samlat anslag for forskning och utbildning.
- En långsiktig, sammanhållen och dialogbaserad styrning - LTH ser risker med en

dialogbaserad styrning.
- Ökat basanslag på bekostnad av fria forskningsmedel tilldelade i konkunens - LTH ser

med stor oro på utredningens forslag om att basanslagets andel av universitetens

forskningsfinansiering ska öka genom en överforing av medel från de statliga

forskningsråden till lärosätena.

- Prislapparna - LTH är mycket oroade for ett slopande av differentierade prislappar lor
grundutbildningen.

Annika uppger att flera punkter som LTH är tveksam till är LUs rektor positiv till, men

man hoppas riskerna som LTH framflor ändå lyfts fram i LUs svar.

Marcus uppger att de skiljer sig från de andra studentkårer-/grupperna. Våra studenter

stödjer mer LTHs åsikter.

b) Kort rapportfrån FN
Föredragande: Annika Mårtensson

FN 20190515
Kort rapport från FN

Remiss: Agenda 2O30-Delegationens slutbetänkande, Världens utmaning - världens

möjlighet SOU 2019:13 (I, D). Nämnden diskuterade remissen som ska in till LU 30

maj. Erik ska skriva ett kort utkast.

Utvecklingsprojekt FN (I, D)
Översyn av LTHs fordelning av fakultetsmedel for forskning

- Annika tar upp att det har kommit in en florfrågan angående forslag till ny lärarande

representant for bedömning av ansökningar - rese - och forskningsstipendier. Varje

termin delar LTH ut rese- och forskningsstipendier till forskarstuderande och

lärarelforskare. För att bedöma vilka av ansökningarna som ska tilldelas medel så finns

en bedömningsgrupp bestående av 2läranepresentanter. Arbetet innebär två möten per

år, vanligtvis i april och i oktober. Varje möte varar högst 2 timmar. Anna Trosslöv
önskar få in forslag på ny lärarrepresentant senast den 13 augusti 2019. Rektor beslutar

sedan i ärendet.

Marcus undrar om det finns någon studeranderepresentant i gruppen. Katarina ska fråga

Beatrice om detta.

a)



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-05-28

3(5)

Forskarutbi ldningsnämnden

$ 70 VAL AV VICE ORDFÖRANDEN
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika foreslår att Margareta fortsätter som vice ordforande i FLIN. Margareta är villig att åta sig
uppdraget. Övriga ledamöter tillstyrker florslaget.

Beslut: Nämnden beslutar att utse Margareta Sandahl till vice ordforande i FLIN

$ 71 FORSKARUTBTLDNTNGSENKÁTEN 2019 - DTSKUSSTON OM
UTVECKLINGSOMRÅDEN BASERAT PA. ENKÄTEN
Föredragande: John Jönsson Bilagor $ 7l

John uppger att enkäten har tagits fram ihop med Anders Ahlberg och Christina Åkerman och att
han tidigare i vår har varit i FUN och gett en ftirsta presentation av resultaten från
doktorandenkäten. F(IN beslutade då att varje institution skulle få en rapport flor sina respektive
doktorander vilket institutionerna också har fått samt en indexrapport.

John ger en presentation av indexrapporten och forslag på utvecklingsområden for FUN

Diskussion.

John kommer att komma tillbaka till FLrN for vidare arbete. Han ska skicka sin presentation till
Katarina som ska skicka ut den till FLIN. FUNs ledamöter får i uppdrag att fundera över aktuella
utvecklingsområden som FIJN ska arbeta med, det kan utgöra ett bra underlag till VP-planen.

ç 72 ÖVERSYN AV DOKUMENT OCH MALLAR RÖRANDE DISPUTATIONSÄRENDEN
Föredragande: Annika Mårtenssor/Maria Bajuk Bilagor $ 72

Annika uppgff att FIIN vid foregående möte beslutade att Maria skulle sammanställa vad FUN
då ansåg behövde ändras. Nämnden fick också i uppgift att fundera på vad man ville ändra till
nästa möte och skicka in sina synpunkter till Maria. Två ledamöter har inkommit med skriftliga
kommentarer vilka Maria har gått igenom.

Maria kommenterar de punkter som var uppe vid fona FIIN mötet samt de synpunkter som
skickats in till henne.

Thomas hade även några synpunkter på dokumentet "Guidelines for external PhD faculty
opponents and examination committee members".

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar att Maria tar med de kommentarer som FUN har framflort och ändrar
i enlighet med dessa och att FUN återkommer till punkten vid nästa möte.
FIIN beslutar också att Anders A ska skicka ut den senaste varianten av dokumentet "Guidelines
for extemal PhD faculty opponents and examination committee members".

$ 73 "ORO BLAND LTHS DOKTORANDER - KAN DET VARA ETISKT ATT INKLUDERA EN
LIC-AVHANDLING I EN DOKTORSAVHANDLING? VILKA KRAV SKA MAN I SÄ FALL
STÄLLA PÅ RELATIONEN MELLAN EN LIC-AVHANDLING OCH EN
DOKTORSAVHANDLING?''
Föredragande: Anders Ahlberg Bilaga $ 73

Pga tidsbrist vid dagens möte utgår punkten och kommer att tas upp vid nästa FUN möte den 18
juni istället.
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$ 74 BESLUT OM GRANSKNINGSGRUPPER
Dnr U 20191278

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 74

Annika informerar om de olika granskningsgrupper som finns och hur deras sammansättning ser

ut. De har egentligen funnits och arbetat hela tiden men nu ska FUN stadfästa dem och besluta

om dessa grupper.

Anders G uppger att i hans grupp brukar studierektorn for utbildning på forskarnivå lägga ner sin

röst. Han undrar om det finns någon instruktion som säger att studierektorn ska avstå sin röst eller

studierektorns får vara med och tillstyrka beslutet. Annika uppger att det är tillåtet att

studierektorn är med och fattar beslut. De får ha synpunkter.

Beslut: FUN beslutar att fastställa gruppindelningen i enlighet med inkommet forslag.

$ 75 ANHÄLLAN OM ANDRTNG AV ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FYSIK
Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 75

Mårten uppger att Fysiska Institutionen har inkommit med en anhållan om ändring av allmän
studieplan for utbildning på forskarnivå i Fysik, TEFAFFOO med avseende på kursdelen av

examenskraven:
- sänkning av kurskrav for licentiatexamen till "minst 30 hp",
- sänkning av kurskrav flor doktorsexamen till "minst 60 hp".
Skäl:
- De flesta doktoranderna har en grundexamen på 300 hp, och har ofta redan läst

flera avancerade kurser inom sitt forskningsområde. Många doktorander har

svårt att hitta lämpliga kurser.
- I dagsläget är det möjligt att räkna med egenkonstruerade läskurser, och aktivt
deltagande i konferenser i kursdelen. Institutionen tycker det bättre hör hemma i
forskningsdelen.

Diskussion om bl.a :

- Omfattningen på kurser i punkt 7.1 och 7 .2 behöver ändras så de stämmer överens med

kursfordringarna flor examen i punkt 6.

- Komplettera med övergångsbestämmelser flor redan antagna studenter.

- Det togs även upp att formuleringen i punkt 4, (särskild behörighet, forsta stycket) troligen

behöver ändras vad gäller avancerade kurser/examensarbete enligt tidigare diskussioner i FIIN.

Beslut: FUN beslutar att Mårten ska återkoppla FUNs kommentarer till institutionen. När

begärd komplettering inkommit kan Annika och Mårten fatta beslut om ändring av allmän

sfudieplan for utbildning på forskarnivå i Fysik, TEFAFFOO i enlighet med inkommen ansökan.

$ 76 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 76

Beslut: Förteckningen läggs adacta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 77

Anders påpekar att ingen av länkarna fungerar på kursdatabasen. Carolina ska kolla.

ç77

Beslut: Förteckningen läggs därefter ad acta.
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$ 73 FU-LEDARNA - ÄTERRAPPORTERTNG

Inget att rapportera.

$79 DOKTORANDERNASFORSKARUTBTLDNTNGSFRÅ,GOR

$80

Carl undrar om FIIN kommer att komma tillbaka till doktorandenkäten som John pratade om.

Annika svarar att FUN kommer komma tillbaka till den.

Anders tycker det skulle vara bra om institutionerna kunde komma tillbaka till hösten och tala om
hur de har sett på enkäten. Uppfoljningen kommer att ske på institutionerna men även FUN ska

ha upploljning avlgranska att institutionerna också verkligen gör något åt de resultat som enkäten

fått fram.

övnrcr

Annika informerar att mötet den 14 juni mellan FLIN och FN är inställt. Hon kommer att

återkomma om nytt gemensamt möte till hösten. Tanken är att nämnderna då ska diskutera
kvalitet i forskarutbildningen.

Gudbjörg undrar över information om den gemensamma obligatoriska etikkursen om 3 hp som

alla doktorander ska vara tvungna aTt gä. Annika informerar att det finns ett beslut på LU nivå
om att en sådan kurs ska tas fram och ges for doktorander. Uppdraget har gått till Mats Johansson

på M-fack och kursen kommer att ligga på LU nivå. Den ska vara fakultetsanpassad och

ämnesanknuten. Planeringen av kursen pågår. Anders påpekar att hans introduktionskurs också

innehåller etik.

$ 81 NASTA SAMMANTRADE

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-06-18

$ 82 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordloranden fürklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

\_
Vaqoxwa, €'ènlùñÐ\" gÈûArêstn
Katarina Celander-Ohrström

Justeras

Mårtensson Marcus Bäcklund



PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-05-28

6(5)

Forskarutbi ldnin gsnämnden


