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$ s7 MÖTETS ÖppNANns
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.
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UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordföranden

justera dagens protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FOREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 I8-O 5 -O 8

Besluf: Protokollet läggs ad acta.

MEDDELANDEN/INFORMATION

a) UKÀ * utvdrdering øv forskarutbildningsr)mnen
Föredragande: Christina Åkerman
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Christina informerar att hon inte har något direkt nytt att rappoftera. LTH har
skickat in sitt svar för datavetenskap och man väntar på att det ska komma ett beslut

b) Regelverkför kurser inomforskarutbildningen
Föredragande: Christina Åkerman
Vid föregående möte 180508 under punkten Övrigt bestämde FUN att frågeställningen kring
kurskoder och poäng för forskarutbildningskurser skulle tas upp igen på kommande möte i
nämnden. Christina informerar att hon och Karim håller på aff se över hur vijobbar med

regelverket kontra Ladok 3.

c) Forskarskolor
Föredragande: Annika Mårtensson/Erik Swietlicki Bilaga $ 9l c

Erik informerar om att han vid ternadagen 180509 mellan FIIN och FN inforrnerade om att

han har gjort en inventering av vilka forskarskolor som "berör" LTH via ett utskick som
nyligen glordes till LTHs prefekter. Erik lyfter även frågan om LTH centralt vill stödja vissa

av de på LU existerande forskarskolorna och eventuellt initiera nya forskarskolor. Dessa ska

dävara strategiskt viktiga, frärnja tvärdisciplinär forskning samt främja en bättre och mer

homogen forskarutbildning. Erik informerar också om en forskarskola, COMPUTE Research

School at Lund University som helt drivs och finansieras av N-fack. LTH betalar inget för
denna forskarskola där även doktorander från LTH har möjlighet att delta. Erik undrar om

LTH kan tillsfyrka att man avsätter medel till just den här forskarskolan.

Diskussion

Under mötet 180509 beslutades att Annika och Erik ska formulera ett uppdrag för att stafta ett

utvecklingsprojekt med olika representanter och med en tilltänkt projektstart efter sommaren
201 8.

Beslut. Erik ska ta fram mer information om kursen, COMPUTE Research School at Lund
University som ges vid N-fack. FUN är positiva till forskarskolor samt även att
stödja dessa ekonomiskt men mer information behövs. FUN ska återkomma till
frågan till hösten.

Ovrigt
Forslcningsfokus
Erik informerar om att LTHs styrelse (SLTH) har möte den 8 juni och att de då bl. a kommer
att diskutera kring "Forskningsfokus". Erik kommer attvara där som representant for LTHs
forskningsnämnd. Styrelsen vill diskutera kvaliteten på forskningen vid LTH. UKÄ fick i

sept20l7 utökat uppdrag och ska nu även få ansvar för att säkerställa forskningens kvalitet.

CEE
Annika informerar om CEE och att CEE kommer att utvärderas under hösten 18/våren 19.

CEE skapades som en enhet för2 ãr sedan och det skrevs då ett beslut om CEEs uppdrag

samt att en utvärdering skulle göras efter 2 Êr. }y'ran arbetar tned att ta fi'am ett förslag hur en

utvärdering ska gåtill. Bl. a ska det utvärderas om CEE gör det som står i uppdraget och om
det är något som man behöver ändra på.
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$ 92 KURSVÄRDERING OCH KURSUTVÄRDERING INOM FORSKARUTBILDNINGEN INOM
LTH
Föredragande: Minna Kokko Bilaga $ 92

Minna informerar om att enligt högskoleförordningen ska de studenter som deltar i eller har
avslutat en kurs ges möjlighet att lämna sina synpunkter på och erfarenheter av kursen. I och med

den kommande tillsynen av LUs regeltillämpning som bl. a berör kursvärdering, har det ställts
några frågor till LTHs studierektorer inom forskarutbildningen kring hur kursutvärderingar för
forskarutbildningskurser genomftirs på institutionerna och CEE. Totalt inkom l9 svar vilka
Minna sammanställt och presenterar, I stort ser det t bra ut på LTH. De flesta som har svarat har

någon form av kursutvärdering. Några av de institutioner som inte har formella kursutvärderingar
har samtal med doktoranderna istället. Vissa av de inkomna svaren är inte lätta att avgränsa. De
flesta har fokus på kursen innehåll och examination. Doktorandernas anonymitet är inte lätt att
hantera och frarnför allt inte på de mindre kurserna. De har dock fatt uppfattningen att det inte är

något större problem. Externa kurser utvärderas sällan.

Diskussion om bl. a hur mycket ska och behöver FUN strukturera kring detta. Behöver skapas ett
regelverk/riktlinjer kring processen. Bl. a behöver det definieras vad är en kursutvärdering, vad
är det som ska ufvärderas och det behöver kunna avgränsas. Det behövs också en struktur och
systematik för kurser som återkommer hela tiden.

Frågor FUN behöver ta ställning till är bl, a anonymitet, fokus, återkopplingen till doktoranderna
Efterlyser också goda exempel och alternativ.

Beslut: FUN beslutar att Christina, Minna och Annika ska formulera ett
diskussionsunderlag till ett av höstens möten med studierektorerna för
forskarutbildningen och FIIN.

$ 93 UTVECKLINGSPROJEKTET ''UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM FÖR
FORSKARUTBILDNING LTH''
- delrapport - utvärdering av forskarutbildning, diskussion Bilagor $ 93

Föredragande: Christina Åkerman

Carl Johannesson, Margareta Sandahl och Christina Äkerman presentçrade vid FUNs möte
180508 en delrapport där arbetsgruppen tagit fram tre alternativa synsätt för kvalitetssäkring inom
LTH sorn dels speglar olika sätt att se på ansvarsfördelning av forskarutbildningen inom
fakulteten och dels om systemet ska ha en större tonvikt på kvalitetskontroll eller
kvalitetsutveckling. Nämnden fattade då beslut att nämnden ska läsa igenom rapporten igen för
att vid detta möte kunna rösta om ett "inriktningsbeslut". Arbetsgruppen skulle också inför detta

möte ha kontaktat N-fak för att ta del av deras planering av arbetet.

Christina informerar om att det under vägen kommit in nya förslag. Christina ger en presentation
över ett antal alternativ som hon skissat på om hur man ska kunna kvalitetssäkra
forskarutbildningen. (Christina nämner också om att hon har pratat N-fak och hur de tänker sig att
arbeta)

Det diskuteras mycket kring de olika alternativ som presenterades och om vilken inriktning FUN
vill ta när det gäller kvalitetssäkring av forskarutbildningen.

Beslut: FUN beslutar att be arbetsgruppen att gå vidare med ett mer konkret förslag som

bygger på följande antaganden:

a. Ansvaret för forskarutbildningens innehåll, utformning och genomförande antas kunna ligga
på det enskilda forskarutbildningsämnet medan ansvaret für styrning, förutsättningar och stöd
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antas ligga på fakultets- och institutionsledning. Detta innebär att metoder för kvalitetssäkring
av dessa lämpligen sker med olika metodik,

b. Som del av det systematiska kvalitetssäkringsarbetet ska det finnas processer som

säkerställer att doktorandema når examensmålen, vilket inkluderar fürhandsgranskning av

avhandlingen. Det ska finnas ett formativt inslag i processerna som säkerställer

doktorandernas progression och måluppfullelse för att möjliggöra förändring och

återkoppling till enskilda doktorander. FLIN ska först och främst sätta ramar för processerna

för att tillåta individuella lösningar för enskilda forskarutbildningsämnen/institutioner men

ska också ta fram mer konkreta förslag på processer för de som önskar.

c. Arbetsgruppen ska också utreda möjligheten att i kvalitetssystemet lägga in ett systematiskt

stöd till forskarutbildningsämnena/institutionen avseende (vissa) mål som är av mer

"tematisk" karaktär, ex. jämställdhetsintegrering, etik, hållbarhet och intemationalisering

Arbetsgruppen utvecklar ett fürslag som diskuteras med studierektorerna i höst. Ett slutgiltigt
förslag måste skickas på remiss innan det realiseras.

$ 94 FÖRFARANDE VID BESLUT OCH INLAMNING AV SJÄLVVARDERINGAR INOM
UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGEN 20 I 8

Föredragande: Christina Åkerman Bilaga $ 76

Christina informerar om bakgrunden till UKÄ:s utvärdering av forskarutbildning 2018 och LTHs
själwärdering. Senast den 19 juni 2018 ska den slutliga versionen av självvärderingen vara
inlämnad och formellt sätt är det FIIN som ska fatta beslut om inlämnandet. Christina påpekar att
då inget sammanträde i FUN är inplanerat nära inlämningsdatum så måste beslutet hanteras

utanför mötet och redovisar två olika ÍÌirslag till beslutsgång vid inlämnande av självvärderingar
inom ramen för UKÄ:s utvärdering, Det ena füreslaget är ett per capsulam-beslut
och det andra förslaget är ett ordfürandebeslut vid vilket ordföranden i FLiN beslutar om
inlämnade av självvärderingen och att enskilda ledamöter får ta del av självvärderingar och kan
ge synpunkter till ordforande men beslutar inte.

Christina ftirespråkar alternativ 2:

Självvärdering skickas från respektive forskarutbildningsämne till FtÌN senast fredag I 5 juni
Beslut om inlämnande från ordförande senast måndag 18 juni

Inlämning av självvärdering senast tisdag l9 juni

Nämnden beslutar att ordföranden i FIIN får fatta beslut om inlämnandet av
självvärderingen samt att enskilda ledamöter får ta del av självvärderingar och kan
ge synpunkter till ordftjrande.

$ 95 ANTAL AVT{ANDLINGAR FOR TRYCKNING INFOR DISPUTATION
Föredragande: Annika Måftensson

Annika informerar om det beslut som idag gäller avseende mångfaidigande och clistributioll av

avhandling:

att antalet exemplar av avhandliltgett ska vala lninst 100,

att doktoranden ska ha rätt till minst 50 exemplar,

att universitetsbiblioteket ska erhålla 4 exem¡rlar

att LTI'ls kansli ska erhålla I exemplar,

att fakultetens opponent och ledalnöterna i betygsnäulndert ska erhålla pappersexernplar av

avhancllingen samt

a

a

a

Beslut:

a

a

a

a

o
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a1t clet ska lÌnnas ett tilh'äckligt antal exemplar tillgängliga vid
disputationen för att möjIiggöra en tiIlfredsställande glanskning.
Om det fìnns skâl härför kan f'crrskarutbildningsnämnclen besluta oln en större up¡rlaga.

FUN diskuterar om LTHs beslut om antal avhandlingar för tryckning infür disputation ska ändras

från att vara minst 100 stycken avhandlingar till ett betydligt fürre antal.

Beslut Annika och Lotta ska ta fram ett förslag om en ny fonnulering till nästa möte i
FLIN

$ 96 DATUM FÖR TEMADAG MED FN SAMT WORKSHOP MED SR HÖSTEN 2018

Föredragande: Annika Mårtensson

Annika infonnerar om följande datum för workshop rned SR FU samt temadag med FN:

Workshop FUN - SR FU torsdagen den27 september, lokalE:1426
Temadag FUN - FN tisdagen den l3 november, återkommer om lokal
Workshop FUN - SR FU torsdagen den29 november, lokal Pepparholm i Studiecentrum

Sarntliga möten är kl. 13.00 - 16,00

S 97 UTVECKLTNGSPROJEKT "HANDLEDARSTÖD'' _ DISKUSSION
- Utgångspunkt/behov för handledarstöd
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders Ahlberg, informerar om FUNs projekt for utveckling av handledarstöd vid LTH och det

förslag arbetsgruppenjobbar rned, etik i forskarutbildningen - kurser för både handledare och

doktorander samt LTHs docentkurser. Styrelsen för LTH har ställt krav att det ska finnas stöd till
handledarna vid LTH och att arbetsgruppen har tagit fram tre områden - handledarstöd, löpande

workshop-serie för handledare, handledar/forskarombudsman - individuell rådgivning/stöd - om
hur och på vilket sätt handledarna skulle kunna får stöd.

Anders vill få fram vad det är för typ av stöd handledarna faktiskt behöver . Han uppger att det

inte finns någon praktisk information till handledarna på LTHs hemsida.

Beslut: FUN beslutar att Annika och Anders ska ta tillbaka frågan om handledarstöd och
diskutera denna med LTHs ledning samt HR-avdelning, framförallt delområdet
"handledarlforskarombudsman - Individuell rådgivning/stöd". Anders bör delta på ett prefektråd
under hösten och presentera upplägget om löpande workshop-serie ftir handledare.

$98 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 98

Beslut: Delegationsbesluten läggs ad acta.

$99 DELEGATIONSBESLUTFASTSTÄU.IAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson

a

Beslut: Förteckning läggs ad acta.

Bilaga $ 99
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$ 100 FU-LEDARNA - .A,TERRAPPORTERING
Thomas Johansson informerar om att den doktorand som fülldes för oredlighet nu ska disputera.

$ 101

I övrigt inget aktuellt att ta upp.

DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFR,A.GOR
Carl Johannesson undrar över vilka doktorander som ska kallas tilt intervjuema med UKÄ,
Kåren, TLTH, tar kontakt med doktoranderna och kallar dem. Om man är föräldraledig och
doktorand är det ok att delta vid intervjuerna.

$ IO2 NÄSTA SAMMANTRADE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 september kl l3-15

$ lo3 Övmcr
Inget övrigt att ta upp.

$ 104 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordföranden ftirklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

rã¿a¡.¡Co¡-- Sr¡nhónrrn

Justeras
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Annika Carl Johannesson


