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$52 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna samt nu också Erik Swietlicki.
Erik är, enligt den nya arbetsordningen, ny ledamot i forskarutbildningsnämnden.

$ 53 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordloranden

justera dagens protokoll.

$ 54 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Annika Mårtensson meddelade att punkt 6 utgår p g a sjukdom.
Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 55 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-13
Justerat sammanträdesprotokoll 201 8-03- I 3
Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$56 MEDDELANDEN/INFORMATTON

Application; Marie Súodowska-Curie actions Bilaga $ 56 a

Annika Mårtensson meddelar att sista ansökningsdatum är den 31 april.

b) Remiss: SOU 2018:3 En strategisk agendafor internationølisering

Föredragande: Carolina Rytterkull Bilaga $ 56b l-2
Regeringskansliet har kommit med ett delbetänkande av Utredningen om ökad

intãrnati,onalisering av universitet och högskolor - "En strategisk agenda flor

internationalisering". Remissen har gått ut till alla fakulteter och det kommer att

finnas en arbetsgrupp inom LU som leds av LU prorektor'

Carolina RytterÈuliõch Martin Tunér sammanställer remissen från LTH och den ska

vara inskickad senast den 3 maj till Sektionen Externa Relationer.

Carolina välkomnar synp unkter från I edamötema.

Beslut: Policy ochföreskrifter f1r l<valitetssdlcring och kvalitercuneckling av

utbildning vid Lunds universitet
Föredragande: Christina Åkerman Bilagor $ 56 c 1-2

LU Rektor har 2018-03-15 fattat beslut om policy och foreskrifter for

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Enligt universitetets arbetsordning har

fakultetsstyrelserna det samlade ansvaret for kvalitets- och utvecklingsarbetet av

utbildningar. Annika Mårtensson meddelar att det också ska komma vägledningar

gällande genomflorande.

c)

a)

d) UKA - meddelande
Föredragande : Christina Åkerman
Chrisdnã meddelar att det kommit ett preliminärt yttrande flor Arkitektur och

informerar om innehållet och att det ser positivt ut.

Ð Ladok3 - information
Föredragande : Lotta Malmborg
Lotta informerar om att Ladok3 kom i gång i gå.r, (9 april)'
Ingen antagning av doktorander kan göras denna vecka då det återstår en del arbete

-è¿ Ut a behörigheter och koder. Lotta informerar också om forändringen att

examensbevisen framöver ska utflärdas från centralt håll och att mer information om

detta kommer.

Ett nytt webbaserat disputationssystem håller päattbyggas upp. Detta ska hämta

uppgift.r från nya Ladok och uppgifter från det gamla Ladok kommer att flyttas

över.

f) Tittr)ggsstipendiumfardoktorander
Föredragande: Lotta Malmborg
Lotta meddelar att det numera är prefekterna som inrättar tilläggstipendier i enlighet

med den nya delegationsordningen, (har tidigare under en kort period varit rektor).
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g) Regler lving doktorands rdtt att framlagga sin avhandling
Föredragande : Lotta Malmborg
Lotta har ställt frågan till Forskningsservice om en doktorand alltid har rätt attlägga
fram sin avhandling vid disputation även om handledarna råder doktoranden till att
inte göra det, (uppfoljning från florra mötet). Frågan gick vidare till UKÄ som svarar
att det inte finns nägra nationella bestämmelser som reglerar detta. Frågan har inte
riktigt prövats av UKÄ.
Frågan gällande hanteringen vid ett eventuellt underkännande av disputation togs
upp igen. Lotta utreder ärendena vidare och återkommer.

h) Nomineringsgruppförstipendier
- rapport från arbetsgruppen
Per Kristiansson meddelade att det kommit in 12 nomineringar till
Sparbankstiftelsens Färs och Frostas stipendium och en till Oscar II:s stipendium.
Han poängterade också vikten av tydliga instruktioner gällande innehållet i
nomineringsbrevet.

Ð Populdrvetenskapligsammanfattning
Föredragande : Annika Mårtensson
Annika meddelar att diskussioner pågår och att hon återkommer med ett florslag.

j) Ovrigt

$ 57 INFORMATION OM LTHs KOMMUNIKATIONSPLAN
Föredragande : Ulrika Forsgren Högman
Punkten utgick p g a sjukdom.

$ 58 RAPPORT UKÄ - UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGEN I
MILJÖPSYKOLOGI
Föredragande: Christina Ä.kerman Bilaga g 58

Christina meddelar att det slutliga beslutet från UKÄ nu har kommit gällande utvärdering
av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi. Resultatet är
positivt och i beslutet står det skrivet att Universitetskanslerämbetet instämmer i
bedömargruppens ställningstagande : "Sammantaget visar underlagen att utbildningen
håller hög kvalitet". Mötet diskuterade och reflekterade över beslutet.

$ 59 FORSLAG TIDSPLAN rNOM FUN -
UTVÄRDERING FORSKARUTBILDNINGSAMNEN 20 1 8

Föredragande: Christina Åkerman Bilaga $ 59

Sex forskarutbildningsämnen inom LTH ska utvärderas 2018 och alla ligger i samma
grupp. Utvärderingen startar formellt i dag den 10 april med upptaktsmöte. Mötet filmas
och kan ses i efterhand på UKÄs hemsida. Vid Institutionen for Maskinteknologi gäller
det ämnena Maskinelement och Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner och vid
institutionen for Designvetenskaper är det fiör ämnena Arbetsmiljöteknik,
Förpackningslogistik, Maskinkonstruktion och Rehabiliteringsteknik.
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Självvärderingen ska vara inlämnad den 19 juni och Christina har gjort ett forslag till
tidsplan for FUNs aktiviteter, bl a att läsgrupp(er) flor att läsa självvärderingar ska utses

på FUNs möte den 8 maj. Efter att ha ändrat tidsplanen så att utkast på självvärderingar

ska lämnas till FUN senast den2l maj, accepterades tidsplanen.

DISKUSSION: KURSVÄRDERING OCH KURSUTVÄROBNNqG INOM
FORSKARUTBILDNINGEN PÄ LTH / LÄROSÄTESTILLSYN 2019

Föredragande: Christina,Å.kerman Bilagor $ 60 a-b

Enligt högskolelorordningen ska de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges

möjlighet att framfora sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en

kursvärdering som anordnas av högskolan. Anställdas och studenters integritet ska

beaktas i allt arbete med kursvärderingar och kursutvärderingar. Juridisk lärosätestillsyn

om att vi floljer regelverken ska göras 2019. Mötet diskuterade kring erfarenheter av

genomflora utvärderingar och olika möjligheter for hur dessa kan göras framöver.

Beslut Annika Mårtensson och Carolina Rytterkull, (Carolina har efter mötet
lämnat över sin del av uppdraget till Christina Äkerman), arbetar vidare i
ärendet och ska bl a undersöka hur det hanteras ute på institutionerna och

andra lärosäten. Ä.terkommer med florslag på vidare hantering.

PLANERING - TEMADAG FN OCH FLIN 9 MAJ
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika framflorde ett florslag om att LTHs extema kommunikationsplan, som rör oss alla,

kan vara ett av ämnena på temadagen.

Erik Swietlicki gjorde en genomgång av ärenden som nämndema tidigare har diskuterat.

Erik foreslår en fortsatt diskussion kring forskningsetik mer allmänt utöver de som redan

har hållits gällande doktorander. Erik foreslår också att de fem nyckelområdena i den nya

kommunikationsplanen kan utgöra diskussionsunderlag for forskarskolor. Carolina

Rytterkull visar framtagen idéskiss lor de 5 nyckelområdena for vår kommunikation utåt.

Beslut: Etik, kommunikation och forskarskolor beslutades diskuteras på temadagen

$62 DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 62 a-b

Mötet diskuterade kring beredning av anmälan inlor disputation samt hur dokumentering
görs. Annika Mårtensson säger att vi behöver se över detta och att vi far återkomma i
frågan.

$61

Beslut: Delegationsbesluten lades därefter ad acta.
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$ 63 DELEGATIONSBESLUTFASTSTÄLLDAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 63

Beslut: Förteckning lades ad acta.

$ 64 FU-LEDARNA - ÅTERRAPPORTERING
En av forskarutbildningsledarena berättade om sin erfarenhet gällande instruktionen om
klädkoder for opponenter och mötet konstaterade att instruktionen behöver skrivas om.

$ 65 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR
Inget aktuellt att ta upp.

$ 66 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 8 maj kl 13-15.

$ 67 ÖVRrCr
En doodle kommer att skickas ut for planering av nämndens möte under hösten.

Margareta Forsberg kommer att överlämna rollen som administrativt ansvarig tjänsteman
till Katarina Celander-Öhrström under slutet av våren 2018.

$ 68 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden lorklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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Mårtensson Carl Johannesson


