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$ 98 MÖTETS ÖppNANnB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 99 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Henrik Paldán att tillsammans med ordfloranden justera dagens
protokoll.

$ IOO FASTSTALLANDE AV DAGORDNTNG

Annika uppger att hon har två informationspunkter och Christina uppger att hon också har en kort
informationspunkt.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 101 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-0s-28
Anders G påpekar att det är felstavat på N- och Med-fak. Det finns ett c med som inte ska vara
där.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.
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$ 102 MEDDELANDEN/INFORMATION

Information om forskarutbildningskurs i etik
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att det finns ett beslut på LU nivå om att det ska tas fram en

obligatorisk forskarutbildningskurs i etik om 3 hp som ska ges flor doktorander. Kursen

är under framväxt och håller på att utvecklas. Kursen ska vara klar och ges for alla

doktorander som påbörjar sina doktorandstudier 2021.

Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki
Utgår

4 Annika vill påminna om att det pågår en utbildningsinsats for nytilltfädda
ledarfunktioner i utbildningsorganisationen vid LTH 2019. Det finns ett antal pass som

ska göras och nästa utbildningstillfülle som ges for bl. a FU-ledarna/ledamöterna i FUN
ges den I oktober mellan kl. 10.00-16.00. Det kommer då främst att handla om rollen
lor studierektorerna for utbildning på forskarnivå. Mail om det har gått ut till alla
berörda.

Annika informerar om att LTH for en dialog med N-fak avseende hanteringen av

stipendiedoktorander så att principerna for dessa är likartade for de två fakulteterna.

Detta görs i väntan på att LU fattar et| övergripande beslut i denna fråga.

Christina informerar att frän och med lördag den 24 augusti har doktorandkurserna vid
LU fått betygsskala UG i enlighet med Lunds universitets foreskrifter. Mer information

om detta finns i bloggen for "Ladok på LU" https:/iladok3palu.blogg.lu.se/2019/08/ug-
betygsskala-pa-doktorandkurser/

$ 103 PRESENTATION AV NY AVDELNINGSCHEF FOR INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN
Föredragande: Emelie Stenborg

Emelie Stenborg, ny avdelningschef for internationella avdelningen, ger en kort presentation av

sig själv.

$ 104 FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE FORSKARUTBILDNINGSKURSER,
GEMENSAMMA - FÖRUTSÄTTNINGAR AVSEENDE EKONOMISK TILLDELNNING
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 104

Annika informerar om ett forslag till beslut avseende forskarutbildningskurser, gemensamma -
fürutsättningar avseende ekonomisk tilldelning. ekonomisk tilldelning som baseras på tidigare

arbete kring denna fråga. Beslutet riktar sig främst till institutionerna för att de ska veta hur de ska

göra. Beslutet är till lor att klargöra en del frågor som dykt upp tidigare'

Diskussion om bl. a hur viktigt det är att detta kommuniceras ut till verksamheten och att berörda

uppmärksammas på att beslutet finns och hur man ska gå tillväga vid en ansökan om ekonomisk

tilldelning. Det framkommer även att det behöver fortydligas från när beslutet ska börja gälla och

från när det kommer att tillämpas.

Annika informerar att beslutet kommer att tillämpas for tilldelningfr o m2020.

Beslut: FUN beslutar att Annika i beslutet ska tydliggöra från när beslutet ska börjar gälla.

FIIN beslutar afi efter gjorda ändringar ska beslutet omgående börja gälla.

a)

b)

d)

e)
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$ 105 TEMADAG FN OCH FLrN DEN 25 OKTOBER KL. 12.00 - 16.00
Föredragande : Annika Mårtensson

Annika informerar att på den gemensamma temadagen mellan FN och FllN den 25 oktober
kommer "Kvalitetsfrågorna" al|vara en punkt samt RQ20.

Annika påpekar att om någon i nämnden har något ytterligare punkt man vill ta upp for
diskussion så skicka bara in fürslaget till henne och Katarina.

$ 106 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 106

Margareta undrar hur mycket som ska stå i beredningsprotokollet och om hela mailkonversationer
ska läggas in i det. Maria upplyser att hon inte arkiverar några mail om det inte är något speciellt
som står i detta.

Diskussion om att det är bättre att det i beredningsprotokollet bara kortfattat nämns något om det
och men inte tar med några bilagor i mailform.

Annika pâtalar att det vore bra om FUledarna informerar studierektorerna på utbildning lor
forskarnivå att man inte vill att mailkonversationer ska finnas med i beredningsprotokollet och
gör det så får dessa tas bort.

Gudbjörg framfor att hon önskar att FIIN for fram ett budskap till studierektorerna for utbildning
på forskarnivå om när man anser att en avhandling är bedömningsbar och samtidigt tydligt
signalerar till studierektorerna vad som krävs for att en avhandling ska vara det. Det vore bra att
få fram något budskap till dessa och handledarna.

Gudbjörg får i uppdrag att fundera över en formulering hur man kan fortydliga vilka krav FU-
ledarna skulle kunna ställa på detta.

Beslut: Förteckningen läggs därefter adacta.

$ 107 DELEGATIONSBESLUTFASTSTÄLLDAKURSPLANER
Inga nya fastställda kurser sedan foregående möte.

$ 108 FU-LEDARNA-ÂTERRAPPORTERTNG
Inget att rapportera.

$ 109 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄ,GOR
Inget att rapportera.

övnrcr

NÄSTA SAMMANTnÄnn

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-09-24

SAMMANTNÄONT AVSLUTAS
Ordftiranden lorklarar mötet avslutat.

$ 110

$ 111

$ 112
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