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$ 69 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 70 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl-William Palmqvist att tillsammans med ordforanden

justera dagens protokoll.

$ 71 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Thomas Johansson meddelar att han vill ta upp en punkt gällande
forskarutbildningskurser under mötet om tid finns. Tas upp under punkten "Övrigt"
Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.
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Påpekades att sista ansökningsdatum i $ 56 a ska vara den 30 april

Beslut: Protokollet lades därefter ad acta.

$73 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Ladok3 aktuell informøtion
Föredragande : Lotta Malmberg
Lotta informerade om aktuellt status lor nya Ladok3, bl a att det nu gär att anta
doktorander. Det finns fortfarande en del moment som inte fungerar, bl a
registrering, problem med behörighet och att många handledare saknas i systemet.

Lotta uppmanade ledamöterna attta med detta till sina institutioner.
Supporten ärhärt belastad och Lotta och Maria Bajuk blir därfor ofta kontaktade i
olika systemfrågor. Annika Mårtensson flortydligade att Lotta och Maria inte är en

del av supporten till Ladok-systemet.

b) Populrirvetenskapligsammanfattning
Föredragande : Annika Mårtensson
Annika meddelade att denna punkt diskuterats tidigare flera gånger. Syfte och
motivering for att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning måste klargöras
innan beslut om vidare hantering och riktlinjer av denna kan fastställas samt kriterier
flor examinering. Den populärvetenskapliga sammanfattningen är en del av

avhandlingen. Nämnden diskuterade kring en rad olika frågeställningar och forslag.

Beslut Nämnden avvaktar fortsatt hantering och Lotta Malmborg informerar
nämnden när arbetet tas upp igen med att se över och skriva om
instruktionerna i sin helhet för "Anvisningar gällande utbildning på

forskamivå vid LTH", (Dnr U20161512). Annika konstaterade också

att det måste hnnas ett kvalitetssystem flor forskarutbildning på plats
fore årsskiftet.

c) Temadag med FN 9 maj
Föredragande : Annika Mårtensson
Annika informerade om agendan ftir morgondagens temadag med FUN

d) Forfrågan till studierektorer angående kursvrirdering påforskarutbildningen
Föredragande: Christina,Ä.kerman Bilaga $ 73 d

Christina informerade om det utskick som gjorts från forskarutbildningsnämnden till
LTHs studierektorer gällande några frågor om hur kursutvärderingar genomflors flor

forskarutbildningskurser for att skapa en bild om hur det ser ut i stort på LTH.
Frågan har blivit aktuell bl a med anledning av att Lunds universitet kommer att ingå
i en juridisk tillsyn 2019 och en kvalitetsgranskning 2020. Svaren från
studierektorema ska ha inkommit senast den22 maj och Christina återkommer i
ärendet. Mer information om utveckling av kvalitetssystem kommer under $ 74.

Ð Ovrigt
UKA - ufvdrderingsarbete
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Christina informerade om att resultatet från UKA lor Arkitektur var positivt.
Den preliminära rapporten fiir Datavetenskap har kommit.

ç74 UTVECKLINGSPROJEKTET "HANDLEDARSTOD"
- återrapportering från (delar av) arbetsgruppen
Arbetsgrupp: Anders Ahlberg, Cintia Bertacchi Uvo och Carl Johannesson

Anders Ahlberg informerade om att arbetsgruppen har påböq'at arbetet och nu har forslag
i två versioner for en fortsättning av projektet. Gruppen har olika florslag till ett
individuellt handledarstöd och information till forskarhandledare. Mer information om
projektet kommer på morgondagens temadag med FN då det också kommer att
genomf,öras diskussioner i olika grupper.

$ 75 UTVECKLINGSPROJEKTET ''UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM FOR
FORSKARUTB ILDNING LTH''
- delrapport - utvärdering av forskarutbildning, diskussion Bilaga $ 75
Föredragande: Christina Åkerman

Ett nytt nationellt kvalitetssystem har infiorts, vilket tydligare belyser de enskilda
lärosätenas ansvar for kvalitetssäkring. Inom LU har en policy flor kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling utvecklats som definierar ansvarsforhållanden, kvalitetsprocesser och
kvalitetskriterier. Enligt foreskrifterna ska fakulteterna genomftira utvärdering av all sin
utbildning inom en sexårsperiod med start senast I januari 2019.
FUNs arbetsgrupp; Christina Åkerman, Margareta Sandahl och Carl Johannesson har
under året arbetat med att definiera LTHs ansvarsområden for de kvalitetskriterier som
LU loreslagit samt att prioritera och definiera kvalitetsprocesserna.
Christina Åkerman presenterade delrapporten där arbetsgruppen tagit fram tre alternativa
synsätt for kvalitetssäkring inom LTH som dels speglar olika sätt att se på
ansvarsfordelning av forskarutbildningen inom fakulteten och dels om systemet ska ha en
större tonvikt på kvalitetskontroll eller kvalitetsutveckling.
Mötet diskuterade kring innehållet i rapporten, bl a om tidpunkt lor halvtidsseminarium
lLic, och om hur utvärderingen görs och var fokus ligger. Frågan lyftes också om hur det
ska fungera for de delade institutionema.

Beslut Nämnden ska läsa igenom rapporten igen for attpä nästa möte den 5 juni
kunna rösta om ett "inriktningsbeslut". Arbetsgruppen ska också infor detta
möte ha kontaktat N-fak for att ta del av deras planering av arbetet.

$ 76 FÖRSLAG pÄ r-ÄSCnUppER - UKÄ:S UTVÄRDERTNG AV
FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Christina Äkerman Bilaga g 76

Sex forskarutbildningsämnen inom LTH ska utvärderas 2018 och FUN ska utse några
grupper som ska ge feed-back senast den2l maj. Christina presenterade sitt forslag på
grupper for läsning av självvärderingar inom UKÅs utvärdering samt tidplan.
Mötet diskuterade kring uppdelning, tidplan samt hur processen med läsning kan
genomflöras.
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Beslut

ç 77 WORKSHOP FLrN OCH SR DEN 23 MAJ
- agenda
Föredragande: Annika Mårtensson

Nämnden fastlägger gruppindelning och tidplan. Utkast till själwärderingar
ska lämnas till FUN senast den 21 maj.
Christina Åkerman skickar ut en vägledning for utvärderingen till
läsgruppema.

$78

Annika frågade nämnden efter lorslag till ämnen att diskutera på workshopen med LTHs
studierektorer den 23 maj. Förslag kom upp om att tydliggöra ren formalia for t ex

processen kring spikning av avhandlingar och tidpunkt lor tryckning av avhandlingen,

diskussion om halvtidsseminarium - eventuellt be någon berätta hur de gör samt en

brainstorming kring hur disputationsprocessen kan se ut i framtiden.
Annika foreslog att bjuda in någon på universitetsnivå flor att svara på en del frågor som

rör regelverken flor stipendiedoktorander/industridoktorander, t ex Cecilia Gagné och Carl

Petersson. Annika meddelade att hon också skickat ut mail till studierektorerna lor att

komma in med florslag till ämnen. Ett florslag har inkommit från Å.sa Davidsson gällande

hur vi "examinerar" vära doktorander på högskoleflorordningens mål flor doktorsexamen.

Beslut: Kallelse och agenda ska skickas ut inom kort.

Erik Swietlicki tog kort under denna punkt upp en lorfrågan till nämnden gällande

synpunkter på den nya organisationen for FIIN sedan 2016, t ex arbetet med att florbereda

ett disputationsärende. Annika Mårtensson konstaterade att nämnden genomfört en rad

arbeten med att se över system och dokumentation samt att en del arbete kvarstår.

FUNS UÖTBN HÖSTEN 2018
Föredragande: Annika Mårtensson

Baserad på tidigare utskickad forfrågan loreslås foljande tisdagar for FIINs
sammanträden hösten 2018: 4 september, 25 september,23 oktober,20 november samt

den 18 december. Samtliga möten är kl 13:00-15:00.

Beslut: Nämnden beslutade fastlägga mötestidema.

$ 79 NYA DATUM FÖR TEMADAG MED FN SAMT
WORKSHOP MED SR HÖSTEN 2018

- planering
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika Mårtens son och Margareta Forsbe r gl Katanna C elander- Öhrström tar
tillsammans med Erik Swietlicki fram datum ftir temadagar med
forskningsnämnden samt for workshop med studierektorerna och
återkommer.

Beslut
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S 80 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande : Annika Mårtensson Bilaga $ 80 a-b

Beslut: Delegationsbesluten lades ad acta.

$ 81 DELEGATIONSBESLUT FASTSTALLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 81

En av forskarutbildningsledarna framflorde svårigheter med att få fram information från
systemet for fastställda kursplaner. En fråga uppkom också om vi behöver ha med denna
punkt framöver i nämndens sammanträden.
Beslut: Förteckning lades därefter ad acta.

$82 FU-LEDARNA - ÅTERRAPPORTERING
Inget aktuellt att ta upp.

$ 83 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR
Carl Johannesson meddelade att han själv och Carl-William Palmqvist kommer att sitta
kvar i nämnden under hösten samt att en ny heltidare från kåren kommer att utses.

S 34 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 juni kl 13-15

$ 85 ÖVnrCr
Thomas Johansson tog upp en fråga gällande beslutade och tillfiilliga kurskoder i Ladok;
bl a när kursen ges, ekonomisk ersättning, tillgodoräknanden från andra universitet och
att det finns kategorier som inte har en kursplan och kurskod. Anders Ahlberg tog upp en
liknande fråga gällande examinerande och poänggivande moment. Mötet diskuterade kort
kring poäng som ska finnas med i kursplanen.

Beslut: Frågeställningen kring kurskoder och poäng lor forskarutbildningskurser tas
åter upp på kommande möte i nämnden.

$ 86 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordftiranden florklarade mötet avslutat.

vid

Forsberg

Justeras:

ûffi
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