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s t24 MÖTETS ÖppNeNne
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 125 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

$ 126 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Annika vill under övrigt informera om att SLTH vill ha en avrapportering av nämndernas
verksamhet.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

ç t27 FöREGÅENDE sAMMANTRÁDESpRoroKoLL 201d-06-05
Carl påpekar, att Carl-William är ordinarie studeranderepresentant i FUN under Ellen Palms
frånvaro. Likaså att Marcus Bäcklund är ordinarie studeranderepresentant i FUN. Carl påpekar
även att Ellen är suppleant hela mandatperioden (fram till sommaren) och att närvarolistan i
protokollet ska justeras i enlighet med detta.
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Carl påpekar vidare att frâgan som han och Carl-William tog upp angående doktorander som

slutar pga. de har så mycket problem ska stå under $ 120 Doktorandernas

forskarutbildningsfrågor och inte som det gör i protokollet under $ 119 FU-ledarnas

återrapportering.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.

MEDDELANDEN
a) Forskarutbildningsnrimnd Lunds universitet

Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om, att forskarutbildningsnämnden vid Lunds universitet hade möte igår.

Vid mötet diskuterades bl. a stipendier och handläggningen av detsamma. Riktlinjerna
kommer vara ungefär i enligt med det forslag som har skickats ut tidigare. Förslaget ska upp

på dekanrådet på LU den 25 oktober innan rektor på LU fattar beslut.

Diskussion.

b) SLTH
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från SLTH, att bl. a så var utbildningsfrågor uppe für diskussion. Annika
berättade lite allmänt om läget samt om de projekt som FUN arbetar med. Christina floredrog

Kvalitetsfrågor.

c) Ovrigt
Inget under punkten övrigt att ta upp.

ANTAL AVHANDLINGAR FÖR TRYCKNING INFÖR DISPUTATION
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 129

Vid nämndens möte den 5 juni diskuterades möjligheten att minska antalet tryckta avhandlingar
med motiveringen att de flesta avhandlingar numera skickas i pdf format. FUN beslutade att

Annika och Lotta skulle ta fram ett forslag om en ny formulering.

Annika redovisar det forslag som tagits fram.

Diskussion.

Beslut: FI-IN beslutar att loreslå rektor, att besluta att antalet exemplar av avhandlingen ska

ändras till att vara minst 60 mot tidigare 100 och att doktoranden ska har rätt till minst 30

exemplar mot tidigare 50, se "Anvisningar gdllande utbildning påforskarnivå vid Lunds

Tehtiska Högskola U 2016/5722. Något likande ska formuleras angående licentiat.

$ 130 GUIDELINES
Föredragande: Lotta Malmborg, Anders Ahlberg Bilaga $ 130

Lotta och Anders har fått i uppdrag att gå igenom Guidelines - "Instructions for external faculty
opponents and examination committee members of doctoral dissertations at LTH".

Lotta och Anders går igenom bifogat forslag och de fürändringar som floreslås.
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Diskussion.
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Beslut: FIJN ffir i hemläxa till nästa möte att läsa igenom och fundera över forslaget.

Anders ska lägga till en länk till ASParna i dokumentet så länge och Anders och Lotta ska

bearbeta det här dokumentet vidare till nästa gång så fattar FUN beslut då.

DISKUSSION KRING GEMENSAM DAG MED FUN OCH FN
Föredragande: Erik Swietlicki, Annika Mårtensson

Erik uppger att det finns två punkter som han tycker bör tas upp och diskuteras vid det

gemensamma mötet med FIIN och FN den 13 november och det är:

1/ Utvärdering av FN och FUN. Det är något som SLTH efterfrågar
2lLIJs forskningsnämnd. Forskningens kvalitet - RQ 20 som kommer och som ska kicka igång

nästa år. Ha en diskussion kring det.

Erik kan också ge en kort avstämningsrapport om bl. a forskarskolor och annat som har varit uppe

tidigare.

Annika informerar att nuvarande nämnder tillsattes fr o m 20 maj 2016 och t o m den 30 april
2019 varflor ett nytt beslut om ny mandatperiod om tre år måste beslutas. Annika nämner att

kontakten mellan nämnderna kunde ha varit bättre och vissa frågor hade kunnat diskuteras
gemensamt mellan FUN och FN.

Diskussion.

Beslut'. Annika kommer att foreslå SLTH vid mötet i oktober att FUN och FN kommer att
utvärdera nämnderna vid det gemensamma mötet den 13 november och sedan kommer Annika att
rapportera till SLTH vid deras styrelsemöte i december.

$ 132 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 132

Carl-William påpekar, att det är en väldigt ojämn könsfordelning i betygsnämnderna och endast
ett fåtal kvinnor finns med.

Beslut: Hur fordelningen ser ut behöver bevakas och motiveringen ska framgå av anmälan
även om det inte syns i sammanställningen. Dokumentet behöver ses över och modifieras. Lotta
ska se över dokumentet.

Förteckningen läggs ad acta.

$ 133 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 118

Marcus undrar om inte examinator borde finnas med i kursplanerna. Vidare tar han upp att det på

hemsidan finns en utskriftsversion av kursplanen men att den ser annorlunda än den text som

ligger på hemsidan.

Diskussion.

Det är inte aktuellt att institutionen ska behöva komma in med en ny kursplan varenda gång en

examinator byts ut. Det är prefekten som utser examinatorer.

Beslut: Det ska ses över om man i kursmodultillfüllet kan lägga in vem som är examinator
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for en kurs. Likaså ska det utredas hur mappningen till utskriftsversionen på hemsidan fungerar

Förteckning läggs ad acta.

$ 134 FU-LEDARNA - ÅTERRAPPORTERTNG
Mats har haft möte med sina studierektorer där det fordes en omfattande diskussion om
utvärdering av forskarutbildningen. I utkastet till forslag om kursutvärdering pratar man om att
det ska varapà lärarnivå. Han undrar varfür det inte kan kopplas / relateras till CEQ som man har
vid utvärdering av kurser på grundnivå. Vidare flordes en diskussion om processen kring
kvalitetsutvärderingen. Man är rädd att det kommer att gà ät en hel del resurser utan att det
kommer att ge något tillbaka till institutioner och doktorander.

Diskussion.

I övrigt inget aktuellt att ta upp.

$ 135 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBTLDNTNGSFRA.GOR
Carl påpekar att det Tar lâng tid att fä ut sitt examensbevis.

Lotta uppger, att hon har pratat med Examensavdelningen om detta. Lotta ger rådet, att
doktoranden ska kontakta Lotta och Maria innan examinationen. Doktoranden måste också själv
kontrollera att alla resultat är inlagda i Ladok När doktoranden har betygsunderlaget så ansök om
ex bevis.

Det är viktigt att få ut den här informationen till doktoranderna.

Diskussion.

Carl har fått in ett forslag från en doktorand, att man skulle kunna ha någon form av utvärdering
från doktorander på hela utbildningen som sedan skulle kunna vara en del av
kvalitetsutvärderingen.

Diskussion.

Ska Exitintervjuer inforas så måste det också finnas någon mottagare. Det skulle kunna ligga i
linje med kvalitetsutvärderingen,

Beslut: Annika ska ta med frâgan till Carolina och Christina.

$ 136 NÄSTA SAMMANTnÄIB
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den23 oktober kl. 13-15

$ 137 ÖVRrCr
Annika informerar om att LTHs arbetsordning - "Arbetsordning for LTH inklusive SLTHs
delegation till LTHs rektor, STYR 2018124", och dokumentet "Rektor vid LTHs fordelning av

ansvar och beslutsbefogenheter vid LTH, STYR 20181393" ska revideras och nytt beslut ska

fattas av SLTH.

Annika pâIalar, att det nu är rätt läge att ändra på det som man eventuellt inte tycker fungerar bra

eller skulle kunna fungera bättre i delegationen till FLIN, ordforanden i FUN respektive till FU-
ledarna.
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Beslut: Annika ber nämnden att läsa igenom de delar av delegationen som berör FUN och
skicka in eventuella synpunkter till Katarina.

Information om avrapportering av nämndernas arbete.

Föredragande: Annika Mårtensson.

Precis som Erik uppgav under $ I 3 1 ska det göras en utvärdering av FN och FUN och att det är
något som SLTH efterfrågar. FUN ska lämna in någon form av beskrivning av vad FUN har gjort
sedan den nya organisationen trädde i kraft våren 2016.

Beslut: Katarina ska skicka ut excellfilen över verksamhetsplanen. FUN ska ha med detta

inlor bedömningen av vad vi har gjort samt ha som underlag till när man går igenom
arbetsordningen och delegationsordningen. Katarina ska också skicka ut Annikas bilder.

Carl- William tar upp frågan om de formella krav som ställs flor att antas som doktorand bland
anîataTt sökanden ska ha avlagt examen på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller
utom landet florvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Han undrar vad motsvarande
kunskaper innebär. Kan en person som har arbetat inom industrin i 10 år anses ha motsvarande
kunskaper och därmed kunna antas som doktorand?

Annika svarar att ja, det är möjligt. Det är den totala bilden av vad den sökanden har med sig som

avgör om personen kan anses ha motsvarande kunskaper. Institutionen där doktoranden ska vara
aktiv ska skicka in en ansökan om dispens till Lotta och därefter fattar Annika beslut om
eventuell dispens. Det måste fastställas att den sökande har den kompetens som behövs, prefekten
gör en lorsta kontroll.

Inget övrigt att ta upp.

$ l3s SAMMANTnÄrsr AVSLUTAS
Ordfüranden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

S\ñqñl,n
Katarina

J

Annika Carl Johannesson
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