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Ledamöter:

Annika Mårtensson, prodekan, ordftirande
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
Ellen Palm, studentrepresentant,
Gudbjörg Erlingsdottir, professor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor for forskning
Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare
Â.sa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledare

Ständigt adjungerade:
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Äkerman, avdelningschef, kvalitetsstöd
Maria Bajuk, utbildningskoordinator

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, protokollforare
John Jönsson $ 152

Frånvarande:
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
David Kinsella, studentrepresentant

$ 147 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ I48 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Ellen Palm att tillsammans med ordforanden
justera dagens protokoll.

$ 149 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

B eslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FÖREG,Ä.ENDE SAMMANTRÄDESPRoToKoLL 2OI9 -10 -22
Anders Gustafsson undrar vem som är Anders U i protokollet under $ 142 FU-
ledarnas återrapportering. Det ska stå Anders A.

Thomas undrar vad FIIN kan besluta respektive fastställa. FUN har rätt att
fastställa vissa beslut via LTHs delegationsordning. Rektor fastställer bl. a. allmän
studieplan ftir ett forskarutbildningsämne och han fastställer mallar. FUN har enligt
arbetsordningen flor LTH det övergripande ansvaret for utbildningen på
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forskarnivå. Det delegeras till forskarutbildningsnämnden att fastställa

bedömningsgrunder for urval vid antagning till utbildning på forskarnivå, fastställa

bestämmelser for rutiner vid utlysning av plats inom utbildning på forskarnivå,
fastställa kursplaner och utse examinator for fakultetsgemensamma forskarut-
bildningskurser. FUN har delegerat ansvar och har rätt aÍt fatta beslut om riktlinjer

Annika uppger att hon forsökt tydliggöra vad som gäller när delegationsordningen
nu revideras. FUN ska återkomma till riktlinjerna.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.

$ 151 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik rapporterar kort från FUN om bl.a:
- aft alla "granskare" är klara och utsedda for RQ20

- att både vid detta och foregående möte diskuteras LTHs fordelningsmodell av
fakultetsmedel till forskning

- att LU kommer att skriva en rapport om " Agenda2030 med mål for hållbar
utveckling". Det är rekommendationer

- att Olaf Svenningsen har skrivit en rapport avseende "Forskningsstöd vid Lunds
Tekniska Högskola". Dokumentet är en avrapportering av ett uppdrag for Lunds
Tekniska Högskola/LTH med syfte att dels skapa en överblick över existerande
forskningsstöd, delspresentera florslag for möjliga vägar framãn

- att alla synpunkter från FUN-FN-workshop avseende kvalitetssäkringen nu är
sammanställda.

Annika uppger att hon har blivit kontaktad av prefekten från fysik. Institutionen har

synpunkter på att forhandsgranskningen ska göras av betygsnämnden. Annika
påpekar att man kanske ska formulera om just den skrivningen.

$ 152 UPPFÖLJNING AV ANALYSTILLFALLET OM RESULTATET I FU
ENKÁTEN DEN 1 OKTOBER
Föredragande: JohnJönsson Bilaga $ 152

John presenterar en slutavstämning flor forskarutbildningsenkäten doktorander med

en sanìmanställning av studierektorernas flor FU kommentarer och ftirslag från
analystillfüllet den 1 oktober.

Han uppmanar FLIN att fundera på hur FUN vill arbeta vidare med målsättningar,

verksamhetsplanering och strategiskt arbete avseende forskarutbildningen.

Diskussion.

Henrik undrar om det finns några planer på att göra en uppfoljning av enkäten.

John svarar att tanken är att enkäten ska genomforas igen om tre år.
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Annika loreslår att en liten grupp ska sätta sig ner och arbeta fram vad man vill att
FUN ska pinpointa/lyfta fram under 2020 och sedan återkomma till FLIN och
redogöra for detta. Ellen och Margareta anmäler sig samt Annika. John kan tas in
som konsult till gruppen. Carolina påpekar att detta uppdrag ska läggas in i VP-
planen flor F[IN. Hon uppger också om att uppdraget är resurskrävande så ska de
vända sig till henne med detta.

FORMULERING AV SYFTE FÖR HANDLEDARENKÄT
Föredragande: John Jönsson Bilaga $ 153

John informerar att han, Anders A och Christina håller på och arbetar med att ta
fram en enkät som riktar sig till handledarna. De kommer bl.a. att ta upp hur
handledarna ser på sin roll och om de har forutsättningar for att jobba som
handledare.

Diskussion.

John uppger att han önskar att handledare som kan fungera som referensperson.
Han vill få in forslag på en eller flera lämpliga handledare som kan ingå eller om
någon av FU-ledarna kan tänka sig att ingå i en referensgrupp ftir att stämma av
frågeformuläret.

John tar med sig de synpunkter som framkommit och arbetar vidare med dessa.
Han uppger också att om FUN har ytterligare synpunkter än de som framkommit
vid mötet kan skicka in dessa till honom.

INFORMATION OM DISPUTATIONSSYSTEMET
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 154

Maria redogör ftir forslag från FUN 2018 och 2019 pä ändringar i disputations-
systemet. Hon undrar om FUN har ytterligare några ändringar som de vill lägga in
på aktuell sida.

Diskussion.

Maria tar med sig de kommentarer och synpunkter som FUN framfort och
fortsätter med arbetet.
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DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson

Beslut: Förteckningen läggs ad acta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson

Bilagor $ 155

Bilaga $ 156

Anders G undrar vad som är nästa steg när FUN beslutat ett en kurs ska inrättas.
Christina uppger att den då ska ha en kurskod och in i in i Ladok. Hon ska kolla
upp om kursansvarig får en blänkare om att kursen är inlagd. Det vore bra om
kursansvarig lärare fiar en påminnelse om vad de ska göra.

Thomas undrar varftir de gemensamma kursplanerna ligger med bland fastställda
kursplaner. Christina tror att då det fanns gamla kurskoder kvar i Ladok har dessa

bytts ut och då kommer de åter igenom upp som fastställda kursplaner trots att
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kursen funnits länge. Det är barufräga om formalia och uppdatering

Beslut: Förteckningen läggs därefter adacta.

FU-LEDARNA _ ÄTERRAPPORTERING

Gudbjörg uppger att hon från sin granskningsgrupp har fått foljande två synpunkter
att ta med sig till FIIN:

- man efterlyser bättre instruktioner om hur man bedömer vad som är att betrakta

som "position papers". De önskar att det ska finnas mer text/instruktioner om hur

man känner igen ett sådant.

- man efterlyser också bättre instruktioner om vilken nivå den populärvetenskapliga

sammanfattningen ska ligga på.

Diskussion.

Annika uppger att det behövs en översyn av hur skrivningen ser ut i riktlinjerna
avseende populärvetenskaplig sammanfattning.

$ 158 DOKTORANDERNASFORSKARUTBILDNINGSFRÄ,GOR

Henrik informerar om att det nu har anställts en doktorandombudsman på LU,
Malin Rantzer, och som påbörjar sin anställning i december.
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NASTA SAMMANTN,q.IE

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-12-17

SAMMANTNÄO¡T AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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