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$ 185 MOTETS OPPNANDE

Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

ç 186 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordloranden justera
dagens protokoll.

$ I87 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 183 rÖnec,Å.BNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20n-lt-t4
Justerat sammanträdesprotokoll 2017 -1 | -I 4

Beslut:

Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$ 189 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) UKA status LTHþrsknrutbildning

Föredragande: Christina Äkerman

Christina Åkerman gav oss aktuell information om UKAs utvärderingsarbete, bl a att

utlåtandet lor Miljöpsykologi är forsenat och väntas komma fürsta veckan i januari

2018. Man har sedan 3 veckor på sig att kommentera sakfel innan slutrapporten
kommer.

b) Annika Mårtensson informerade om att LUs FUN har möte nästa vecka. Nämnden

kommer då bl a att ta upp frâgan gällande oklarheter runt det ändrade regelverket for
stipendiedoktorander och deras finansiering. Lotta Malmborg och Maria Bajuk
planerar att skicka ut en kort sammanställning av regelverket till institutionerna.

$ 190 DRAFT REPORT - MENTAL HEALTH IN PHD STUDENTS AND SUPERVISORS

AT LLIND UNIVERSITY
Föredragande: Emma Fitzgerald och Niels Christian Overgaard Bilaga $ 190

Annika Mårtensson välkomnar Emma Fitzgerald och Niels Christian Overgaard till mötet

som är inbjudna for att informera om den rapport deras arbetsgrupp har gjort kring
doktoranders och handledares risk lor mental ohälsa, se bilaga. Anders Ahlberg inledde

med att berätta om docentkurser och docentrapporter vid LTH.

Emma Fitzgerald presenterade bakgrund och de resultat som arbetsgruppen sammanställt

efter sin enkätundersökning och i jämflorelse med den undersökning som har gjorts i
Belgien av doktoranders mentala hälsa där. Man har använt sig av frågeformuläret "The
general Health Questionnaire" och resultatet är oroväckande säger Emma. Många

doktorander mår dåligt med ökad risk flor mental ohälsa. Undersökningen har gjorts på

fyra institutioner i Lund; Biomedicinsk teknik, Datavetenskap, Elektro- och

informationsteknik samt Matematikcentrum.

Nämnden diskuterade kring resultaten och varför det skiljer sig så mycket mellan svenska

och belgiska doktorander. Annika Mårtensson foreslår att resultaten även delges till
LTHs personalavdelning och arbetsmiljösamordnare flor att diskutera hur vi kan gå vidare

med undersökningen och ftjrsöka se vad som kan ligga bakom resultatet. Viktigt att detta

arbete inte stannar av vid rapporten utan fors vidare ut i organisationen.

Beslut Anders Ahlberg planerar in ett möte i januari 2018 med arbetsgruppen,

personalavdelning samt arbetsmiljösamordnare på LTH och återkopplar till
FLIN.

S 19I LTHS RIKTLINJER FÖR FORSKNINGSSAMVERKAN EXAMENSARBETARE-
DOKTORAND, utkast ver 8
Föredragande: Anders Ahlberg Bilaga $ 191

Anders Ahlberg gick igenom de uppdaterade riktlinjerna lor forskningssamverkan mellan

examensarbetare och doktorand.
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Beslut Nämnden beslutar att det är dessa riktlinjer som ska gälla. Anders
sammanställer beslutsdokumentet.

$ 192 CAROLINA RYTTERKULL - UTBILDNINGSCHEF / BITRÄDANDE KANSLICHEF
Carolina kommer till nämndens nästa möte i januari och presenterar sig.

$ 193 BETYGSNAMNDENS SAMMANSATTNING OCH JAVSSITUATIONER
Föredragande: Thomas Johansson Bilagor $ 193

Thomas presenterar det uppdaterade dokumentet och nämnden diskuterar innehåll,
målgrupp och hur det slutliga dokumentet ska göras tillgängligt.

Beslut Ledamöterna ska gå igenom och begrunda innehållet i dokumentet igen och
återkomma till Thomas med skriftliga synpunkter innan det skickas ut till
LTHs studierektorer. Thomas ska också skicka underlaget for synpunkter
till studierektorerna i FU ledare Cintia Bertacchi Uvo's grupp.
Ärendet tas upp igen på mötet i februari 2018 flor fastställande av riktlinjer.
Till nämndens möte i januari 2018 ska Lotta Malmborg ha en punkt på
agendan for att diskutera LTHs ursprungliga rektorsbeslut.

$ 194 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHS STRATEGISKA PLAN
"HANDLEDARPROGRAM" - arbetsgruppens ftirslag till uppdrag flor projektarbetet
Föredragande: Christina Åkerman Bilaga $ 194

Forskarutbildningsnämnden vid LTH har identifierat ett behov av att utveckla ett
handledarstöd som ska bidra till att handledare ska känna sig trygga i sin roll och att
skapa en bra forskarutbildningsmiljö for både handledare och doktorander. En
arbetsgrupp, bestående av Christina,4.kerman, Cintia Bertacchi Uvo och Anders Ahlberg
fick i september ett uppdrag att arbeta med lorutsättningar och utformning av ett
handledarprogram/handledarstöd lor att därefter ge uppdraget vidare till en ny grupp att
utreda detta närmare. Christina Åkerman presenterade detta forslaget for nämnden. Den
nya arbetsgruppen ska bestå av minst två handledare? en pedagogisk utvecklare, en FU-
ledare, en doktorand och en tjänsteman, (sammankallande). Ledamötema diskuterade och
foreslog Cintia Bertacchi Uvo, Anders Ahlberg och Carl Johannesson till medlemmar.

En ny arbetsgrupp, med planerad start i januari 2018, ska bildas med
uppdrag att utreda och utforma forslag på ett handledarstöd som utgår från
Christina Åkermans florslag. Annika Mårtensson undersöker ytterligare
forslag till medlemmar att ingå i arbetsgruppen.
Uppdraget ska återrapporteras till Forskarutbildningsnämnden i maj 2018.

Beslut
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$ 195 FUN VERKSAMHETSPLAN / AKTIVITETER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilaga $ 195 a-b

Annika Mårtensson presenterade det uppdaterade och mer översiktliga dokumentet ftir
FUNs aktiviteter/arbetsgrupper kopplade till nämndens verksamhetsplan 2017-20I8.Det
är nu är uppdelat i fem områden; pågående aktiviteter, planerade aktiviteter,
bevakningsområden, arbetsgrupper med längre florordnanden samt avslutade aktiviteter.
Dokumentet innehåller även tidsplanering samt kort information for varje aktivitet.
Nämnden diskuterade innehållet i dokumentet.

Beslut Ledamöterna går igenom dokumentet igen och återkommer med synpunkter
F orskarutbildningsnämndens sekreterare, Mar gar eta Forsberg, ansvarar ftir
att dokumentet uppdateras.

$ 196 KVALITETSSYSTEM r'ÖR Ltgs FORSKARUTBILDNING
Föredragande: Christina Åkerman Bilagor $ 196 a-b

a) Uppdaterad kvalitetspolicy och vägledning lor kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling inom LU.

I juni 2017 skickades ett lorslag på en policy for kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling inom Lunds universitet ut på remiss till fakulteterna som svarade
under hösten. Policyn har nu omarbetats baserat på fakulteternas synpunkter.
Christina har gjort en sammanfattning av den uppdaterade policyn som nu också
innehåller ett ft)rslag på en vägledning lor hur utvärdering av forskarutbildning kan
göras. Policyn ska beslutas i böq'an av 2018. LUs Rektors uppdrag innebär bl a att
samtliga fakulteter ska utvärdera all sin utbildning inom en sexårsperiod med start
senast 1 januari 2019.

Beslut Eventuella synpunkter på innehållet i policyn skickas till Christina
Åkerman senast 10 januari 2018.

b) Konsekvensanalys - hur bör LTH bygga ett kvalitetssystem for forskarutbildningen
for att möta LUs kvalitetspolicy.

Christina har skrivit ett PM som presenterar en konsekvensanalys ftir hur LU:s
ställningstagande kring kvalitetssäkring kan komma att påverka LTH:s
kvalitetsarbete flor utbildning på forskarnivå. De forväntningar som har flormedlats i
UKÄ:s rapporter beaktas i analysen. Christina foreslår att kvalitetssystemets innehåll,
roller och ansvar definieras under florsta halvan av 2018. När de grundläggande
ansvarsområdena är definierade och kommunicerade kan metodutveckling ske.

Denna måste göras under senare halvan av 2018. Christina har gjort ett lorslag till
handlingsplan flor FUN och floreslår att en arbetsgrupp ska tillsättas och att
studierektorerna kan användas som referensgrupp. Nämnden diskuterar innehållet i
florslaget till handlingsplan for FLIN. Christina har även gjort en sammanfattning av
de tre arbetsgruppemas arbete som LTH startade upp 2011, vars arbete helt eller
delvis kan ses som delar i ett kvalitetssystem.
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Beslut En arbetsgrupp bestående av Christina Äkerman, Margareta Sandahl
och Carl Johannesson utsågs for att arbeta vidare och definiera
ansvarsområden for de kvalitetskriterier som LU floreslagit samt
prioritera och definiera kvalitetsprocesserna, þunkt I och2 i
lorslaget till FUNs handlingsplan).

$ 197 ANHÅLLAN OM eNOnrNC AV ALLMÄWNA STUDIEPLANER
INSTITUTIONEN FÖR BYGGVETENSKAPER
Föredragande: Lotta Malmborg Bilaga $ 197
- Byggnadsmekanik,TEVSMFOO
- Geoteknik, TEVGTFO5
- Teknisk Akustik, TEVTAFOO

Lotta presenterade anhållan om florändringar i de tre allmänna studieplanerna für
utbildning på forskarnivå och nämnden diskuterade de loreslagna florändringama.

Beslut Nämnden beslutar rekommendera rektor att fastställa de allmänna
studieplanerna for utbildning på forskarnivå i Byggnadsmekanik,
Geoteknik och Teknisk Akustik enligt ftirslagen.

$ 198 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV ALLMÄNNA STUDIEPLANER
INSTITUTIONEN FÖR KEMITEKNIK
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 198 a-g
- Kemiteknik
- Vattenft)rsörjnings- och avloppsteknik

Maria presenterade forslagen till uppdatering av de allmänna studieplanerna och
nämnden diskuterade de foreslagna forändringama, bl a kring regler lor LIC och
halvtidsseminarium.

Beslut Nämnden ställer sig positiva till lorändringarna men några frågor behöver
utredas närmare. Annika Mårtensson och Maria Bajuk kontaktar
institutionen. Arendet tas upp igen på nämndens möte i januari 2018.

$ 199 V/ORKSHOP MED LTHs STUDIEREKTORER VÄREN 2018
Föredragande : Annika Mårtensson

Måndagen den26 februari, 13-16
Onsdagen den23 maj, 13-16

Förslag till agendor for mötena kom upp gällande diskussioner om handledarstöd,
jävsdokumentet och docentrapporter. En större punkt om kvalitetssystem foreslogs till
mötet i maj.
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6 2OO TEMADAG LTH FUN OCH FN VÄREN 2018

Onsdagen den 9 maj, 13-16
Föredragande: Annika Mårtensson

FN har floreslagit foljande teman lor mötet; forskningsetik, ta fram tydligakarnärvägar,
fordelning av strategiska medel, strategiskt samarbete och internationella samarbeten.

Annika frireslår en punkt gällande kvalitetssystemen.
FN har framfort forslag om att mötestiden ska utökas till en hel dag.

Beslut Annika Mårtensson kontaktar Erik Swietlicki i FN och återkommer r

ärendet.

$ 2OI DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 201

Beslut: Delegationsbesluten lades ad acta.

ç 202 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLD KURSPLAN
Föredragande : Annika Mårtensson Bilaga ç 202

Beslut: Förteckning lades ad acta.

$ 203 FU-LEDARNA - Å,TERRAPPORTERING

Thomas Johansson informerade om att alla kurser som läses av doktorander ska läggas in
i LTHs kursdatabas oberoende av vilken nivå kursen har.

Thomas har också tagit upp jävsfrågan, antalet poäng och bedömning av avhandlingar
med sina studierektorer på institutionen. Mötet diskuterade kring att det är stor skillnad
mellan poäng i avhandlingsarbetena mellan olika avdelningar, vad som krävs i en

avhandling och huruvida riktlinjer ska finnas.

Per Kristiansson lyfte frägan om att institutionen haft en diskussion gällande doktorander
som skriver copyright på allt trots att det finns publicerade artiklar i avhandlingen. Detta
finns inskrivet i mallen från Media Tryck och det påpekas att man ska vara uppmärksam
på det.

$ 204 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRA.GOR
Inget aktuellt att ta upp.
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$ 205 NÄSTA SAMMANTR.,A.DE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 januari 2018 kl 13:00-15:00.

Annika Mårtensson påminner ledamötema om att ta del av jävsdokumentet, ($ 191), och
lämna in synpunkter till Thomas Johansson inft)r mötet i februari 2018 då riktlinjerna ska
fastställas.

$ 206 OVRTGT

$ 207 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordfloranden forklarade mötet avslutat.

vid
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