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$ 154 MÖTETS ÖppNeNOB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 155 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

$ 156 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Annika vill under övrigt ta upp att det är inbokat ett gemensamt möte med studierektorerna for
forskarutbildningen den 29 november.

Beslur. Nämnden fastställer därefter dagordningen

$ 157 FÖREGÅENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL 2018-t0-23
Carl påpekar att det under $$ 143 och 144 sfâr att LG GU beslutar. Ska stå att FUN beslutar

$ 158

a)

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta. Bilaga $ 157

MEDDELANDEN/INFORMATION

Mö t e me d un iv e r s it e t e t s ansv ar i ga tj äns t e man fö r for s karut b il dn in g, Up pfö lj n in g av
stipendiedoktorander
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att hon och Maria Bajuk har haft möte med Cecilia Gagné och
Magnus Gudmundsson vilka är de som arbetar med forskarutbildningsfrågor på LU centralt.
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De har som uppdrag att kartlägga hur man arbetar med stipendiedoktorander vid
fakulteterna. Baserat på dessa möten ska en sammanställning av dessa dialoger göras och
pre senteras flor forskarutbildningsnämnden på LU.

Interujuer med bedömare - UKÀ' utvdrdering av forskarutbildningsdmne
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika berättar att hon m.fl. har intervjuats av UKÄ angående de sex forskarutbildnings-
ämnen som UKÄ har granskat. Det var mycket fokus på jämställdhetsfrågor och hur dessa

hanteras i ämnena samt hur vi säkrar måluppfyllelsen och var ansvaret for detta ligger.
Var också frågor om hur många kurser som plockas från avancerad nivå och hur man ser till
att industridoktorander kommer in i miljön och varfor det inte finns fler obligatoriska kurser i
de allmänna studieplanerna. I april kommer resultatet av utvärderingarna att komma till LTH
från UKÂ.

Annika informerar också att rektor på LTH nu har skrivit på ett beslut att introduktionskursen
ska ingå i samtliga allmänna studieplaner.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSAMNE
TEVBRF1O RISK OCH SÄKERHET SAMT TNRÄTTANDE AV FORSKARUTBILD-
NINGSAMNE
Föredragande: Lotta Malmborg Bilagor $ 159

Lotta informerar om att Avdelningen for Riskhantering och samhällssäkerhet har lämnat in en

anhållan om ändrad studieplan flor Risk och säkerhet, TEVBRFIO. Programmet vill ändra den

engelska översättningen av naÍìnet på forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet (TEVBRF10),

"system Safety" till "Risk and Safety" samt göra ytterligare några lorändringar i den allmänna

studieplanen. Bakgrunden till namnändringen är att forskning och undervisning vid Avdelningen
for riskhantering och samhällssäkerhet har breddats under senare år och namnet "Systems Safety"
speglar inte detta på ett bra sätt. Lotta informerar vidare om de öwiga loreslagna ändringarna som

institutionen önskar genomfora i den allmänna studieplanen.

Diskussion.

Beslut: FLIN beslutar foreslå rektor på LTH att ftireslå LTHs styrelse att lägga ned

forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet, TEVBRFI0 på engelska Systems Safety, i enlighet
med inkommet lorslag från institutionen.

FIIN beslutar foreslå rektor på LTH att foreslå LTHs styrelse att inrätta forskarutbildningsämnet
Risk och säkerhet, på engelska Risk and Safety, i enlighet med inkommet forslag från
institutionen.Lotta ska kontakta programmet och stämma av de synpunkter som FUN har

framfort och se över att det står samma sak i den svenska respektive den engelska allmänna

studieplanen. Följande punkter ska beaktas:

att under p6. Examenskrav under "För licentiatexamen krävs:" har det fallit bort att avhandlingen

och kurserna ska omfatta minst 120 högskolepoäng vilket ska läggas till.

att under p6. Examenskrav i den svenska allmänna studieplanen står att "avhandlingen och

kurserna ska tillsammans omfatta 240 högskolepoäng" medan det i den engelska allmänna

studieplanen står "The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total".

att under p7. För kursdelen ska läggas till att introduktionskursen är obligatorisk och ska ingå i
den allmänna studieplanen

2(s)

b)

$ lsg
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att under p7. För kursdelen/Course component ska i både den svenska och engelska allmänna
studieplanen meningen "Sådana kurser kan vara på forskar- eller grundutbildningsnivå/The
courses may be from any cycle of higher education" strykas.

$ 160 DTSKUSSTON OM DOKTORANDENKAT - SYFTE OCH PRTNCTPER
Föredragande: John Jönsson

John informerar om ett forslag på "Enkät till forskarstuderande 2019" som tagits fram av en

arbetsgrupp bestående av John själv, Anders Ahlberg och Christina A,kerman och som har tittat på
möjligheten att göra en enkät till forskarstuderande 2019. De önskar återkoppling från FIIN på
presenterat material. Enkäten är tänkt att gå ut till alla som är forskarstuderande vid LTH.

Diskussion

John tar med de synpunkter som nu har kommit fram i FLIN till arbetsgruppen for vidare
bearbetning av enkäten. FUN tycker även att det kan vara av intresse att ta fram en enkät till
handledare.

$ 161 UPPFÖLJNTNG FRÅN MÖTET 181113 MED FN OCH FUN
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att det i stort sett var en positiv feedback från nämnderna om hur arbetet i
nämnderna fungerar. En sak som har florändrat sig är att FUN idag fattar beslut om ärenden och
inte i fiirsta hand är ett beredande organ. FN och FUN ansåg vidare att det inte fanns så mycket
samverkan mellan nämnderna och att detta är något som kan fürbättras.

Annika informerar också om att ledningen håller på att se över rutinerna på hur rekryteringar till
uppdragen inom FIIN och FN ska se ut.

$ I 62 DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilagor $ 162

Beslut: Förteckningarna läggs ad acta.

$ 163 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 163

Marcus har via mail påpekat aÍT nägra av kurserna på forskarutbildningsnivå är parallella kurser
till kurser på grundutbildningen och att i vissa fall är examinationskraven beskrivna på olika sätt i
kursplanerna für grundutbildningskurs jämflort med lor forskarutbildningskurs. Detta är något
som bör beaktas vid genomgång av kursplan.

Thomas uppger att han har fått in en ny kursplan från reglerteknik.. Kursen är enbart tillgänglig
flor WASP forskarskola. Han undrar om en sådan kurs som inte är tillgänglig for alla ska vara

klassificerad som alla andra kurser eller ska den klassificeras på något annat sätt?

Beslut: FIIN beslutar att kurserna i nuläget ska läggas in i databasen men att kursdatabasen

behöver ses över liksom ekonomisk ersättning till denna typ av kurser.

Förteckningen läggs därefter ad acta.

FU-LEDARNA - Á.TERRAPPORTERING
Mats sa att det kommit ett påpekande från en studierektor att den remiss avseende
forskarutbildningen som nu är utskickad till institutionema endast finns på svenska. Det finns
många studenter, doktorander och lärare på institutionerna som inte kan läsa remissen pga

$ 164
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språket

Diskussion. FUN skulle vilja att remisser enbart skickas ut på engelska.

Beslut: FUN beslutar att frågan behöver tas upp for diskussion och att det utreds vilka
regler som gäller på LU-nivå. Christina och Katarina ska ta upp frågan och stämma av med öwiga
avdelningschefer och kanslichef om det är tillåtet att remisser m.fl enbart skrivs på engelska.

I övrigt inget aktuellt att ta upp.

$ 165 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄGOR
Inget att ta upp.

$ 166 NASTA SAMMANTNÄNE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 december kl. 13.00-15.00.

$ 167 OVRIGT
Annika tar upp att F(IN egentligen ska ha ett gemensamt möte med studierektorerna for forskar-
utbildningen den29 november men att det i nuläget inte finns något specifikt att ta upp och

undrar om FUN har någon erinran mot att mötet ställs in. Ingen erinran.

Beslur. FUN beslutar att ställa in det gemensamma mötet med studierektorerna för
forskarutbildningen den 29 november och att Katarina ska skicka ut ett mail till samtliga berörda

att mötet är inställt.

$ 168 SAMMANTNÄNBT AVSLUTAS
Ordfloranden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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