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$ 17 MÖTETS ÖppNANOe
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 18

$le

$20

$21

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

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Annika har ytterligare en punkt under meddelande/information - FIIN LU

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

FÖREG,Ä.ENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 19 -O I -29
Beslut: Protokollet läggs ad acta. Bilaga $ 20

MEDDELANDEN/INFORMATION

Rg 20
Föredragande: Annika Mårtensson

Bilagor $ 21

Annika informerar om RQ 20 (Research Quality Evaluation 2020), ett projekt for
universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av forskningen vid Lunds universitet.

Med utgångspunkt från det breda universitetet och dess kunskapsmiljöer ska

kvalitetsutvärderingen bidra till en samlad bedömning av forskningens kvalitet. Utifrån

a)
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en bedömning av detta ska rekommendationer till fortsatt arbete ges, i syfte att klargöra

framtida möj ligheter och utmaningar.

RQ20 bygger initialt på en själwärdering av utvärderingsenheterna. För evalueringen

av dessa själwärderingar ska ämnesmässigt organiserade externa paneler anlitas.

Kvalitetsutvärderingen av forskningen ska vara huvudfokus, men bör även inkludera en

bedömning av hur de olika ledningsnivåerna stödjer arbetet fiir att prioritera högsta

kvalitet i verksamheten.

Slutrapport ska lämnas till rektor LU juni2020.

I en referensgrupp som knyts till projektledarna i syfte att bistå projektledarna i arbetet

med utformning av forslag ingår från LTH adjungerad professor på EIT Sven Mattisson.

Panelutvärdering av själwärderingar genom platsbesök och skriven rapportering

Annika uppmanar FUN att till nästa möte fundera på vad man vill skicka med till
arbetet med denna utvärdering. Det är nu man kan påverka.

Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik uppger att FN har möte imorgon. Nämnden kommer bl.a att prata om:
-RQ20
- att de ska ha ett internat i augusti då de kommer att diskutera nyckeltal flor uppfoljning
av LTHs forskning
- LUs remissyttrande till SUHFs florslag till gemensamt ramverk for lärosätenas

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning
- LU gör varje år en Omvärldsbevakning och att de universitetsgemensamma
nämnderna får diskutera utmaningar som de ser inom sina respektive områden

Kort rapportfrån FUN på LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från FIIN på LU.
Punkter som bl.a var uppe:
- Omvärldsbevakning 20 I 9
- En dragning om Utredning for att granska hinder och möjligheter i samarbeten över
fakultetsgränserna
- Karriärstöd lor akademisk personal
- Obligatorium, forskningsetik

Länk till Kaniärstöd for akademisk personal
https : / /wvwv. medarbetarwebben.lu. se/anstallning/kompetens-och-
karriarutveckling/karriarutveckling-for-akademisk-personal

ç 22 ANONTUC AV ANVISNINGAR GÁLLANDE UTBILDNING PÄ FORSKARNTVÄ VID LTH

- TINDERLAG INFÖR REKTORS BESLUT
Dnr U 2019170
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 22

Maria informerar om att anvisningarna gällande utbildning på forskarnivå vid LTH behöver

uppdateras på foljande punkter:
-"används fritextfült vid inrapportering i Ladok" (sid 2, forsta stycket) ersätts med
"används individuellt åtagande vid inrapportering i Ladok".
- " I de fall fritext används ska foljande anges, kursens/momentets benämning på svenska och

engelska, poängtal och examinator"(sid 2, andra stycket) stryks.
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- "Obligatorisk kurs
För att uppfylla kraven fiör examen ska doktorand med antagningsdatum 2019-01-01
eller senare delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs for nyantagna doktorander vid
LTH GEM056F" (sid 2, sjunde stycket) är tillagt.
- "Examensbevis utfürdas av LTH:s kansli efter ansökan från doktorand"(sid 5, sjunde stycket)
ersätts med "Examensbevis utfürdas av Examensavdelningen vid Lunds universitet efter ansökan
från doktorand".
- "Om doktorand inte är aktiv/ inte medverkar.....Institutionen ska skicka en kopia av
avbrottsanmälan till doktoranden"(sid 5, nionde och tionde stycket) tas bort.

Diskussion.

Carl undrar om mångfaldigandet av avhandlingen ska in den här gången nu då det aldrig blev
ändrat forra gången.

Thomas frågar om den etikkurs som LU ska besluta om eller om de har beslutat om den och som
ska vara obligatorisk måste finnas med i den allmänna studieplanen.

Maria uppger att de lomärvarande håller på att ändra i samtliga svenska och engelska
studieplaner.

Beslut: FUN beslutar att loreslå rektor på LTH att anvisningarna gällande utbildning på
forskarnivå vid LTH ska ändras i enlighet med inkommet forslag samt att antalet avhandlingar
ska sänkas till minst 50 och att doktoranden då ska rätt till minst 40. FUN beslutar vidare att
loreslå rektor på LTH att i stycket under rubriken "Obligatorisk kurs - För att uppfylla kraven lor
examen ska doktorand med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare delta och bli godkänd på
kursen Introduktionskurs for nyantagna doktorander vid LTH GEM056F" ska "eller
motsvarande" läggas till.

FUN beslutar också att Maria ska kolla upp var beslutet om etikkursen ligger och hur beslutet är
formulerat. Om rektor på LU har fattat beslut om kursen ska den också läggas in i samtliga
studieplaner. Därefter kan forslag på beslut om ändringar i anvisningarna gällande utbildning på
forskarnivå vid LTH gå till rektor LTH flor beslut.

$ 23 DOKTORANDER - STATTSTTK OCH EKONOMT
DISKUSSION OM PRIORITERTNGAR INFÖR 2O2O

Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 23

Annika redovisar och går igenom statistik över antal individer, olika typer av anställning samt

stipendiater under åren 2009 - 2018, antal antagna doktorander under åren 2003 - 2018 samt

fakultetsanslag2019.

Diskussion.

Annika påpekar att detta även är en diskussionspunkt som Erik kan ta med till FN och att det är
FN som håller i ekonomifrågor vad gäller forskning och forskarutbildning.

Erik uppger att han håller på att gå igenom budget/ekonomi med Nils-Arne Nilsson, ekonom, och
sedan ska han ta med Viktor. Han uppger vidare att fordelningsmodellen ska diskuteras i FN och
denna måste stämma överens med den strategiska planen.

På uppkommen fråga från FUN var Life science kurserna ligger så svarar Annika att hon kan ta
reda på detta.

Erik önskar att FUN funderar över examenspremien som institutionen får och om FIIN kan tänka
sig att ha examenspremien löpande och på så sätt få in fler doktorander. Erik anser att det är mer
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logiskt och mer motiverande än om man betalar ut examenspremien samma år som doktoranden

tar examen.

ç 24 TVÄRVETENSKAPLIGA DOKTORSARBETEN _ BEHOV AV MER ÖPPEN ALLMÄN
STUDIEPLAN - DISKUSSION
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders uppger att han på sin handledarekurs har haft en nyrekr¡erad senior LTH-forskare som

har ställt en fråga till honom. Han ser problem i att tvärvetenskapliga doktorsarbeten är svåra att

genomfora inom ramen for ett enskilt ämnes allmänna studieplan, och han foreslår att det skulle

kunna finnas en mera öppen allmän studieplan, "PhD in Advanced Studies" där man kan plocka

in krav på kurser och fu-aktiviteter från flera olika håll institutioner/etc.

Diskussion.

Erik påpekar att man kan skriva doktorander vid en annan fakultet men då måste det finnas ett

avtal mellan berörda fakulteter. Erik informerar vidare att man då får betala den andra fakulteten
flor handledningen och sedan får moderfakulteten disputations-/examenspengen. Det är oftast

fråga om ett ämne som naturligt är tvärvetenskapligt.

Maria informerar om att det är möjligt alt àndra i den studieplan man har. Annika påpekar att

LTH dock inte vill ha några nya studieplaner/ämnen. Vill man ändra i sin studieplan ska detta

kommuniceras med Maria.

Beslut: FUN anser att fakulteterna/institutionerna bör sätta sig ner och diskutera hur man

ska lösa ekonomin.

$25 DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 25

Carl påpekar att det finns ett delegationsbeslut som har undertecknats med fel år, januari 2018.

Han undrar om det spelar någon roll. Maria uppger att det inte spelar någon roll eller påverkar

något.

Margareta undrar om en studierektor som också är biträdande handledare ska skriva under
protokollet och är det då inte bättre att prefekten skriver under det istället?

Diskussion.

Beslut: FUN anser att det inte är bra om en studierektor som är biträdande
handledarelhuvudhandledare också bereder ärendet och skriver under protokollet. FllN anser att

det ska delegeras till prefekten. Texten behöver fortydligas och Maria ska se över denna.

Förteckningen läggs därefter ad acta.

$ 26 DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 26

Beslut: Förteckningenläggs(därefter)adacta.

ç 27 FU-LEDARNA - ÄTERRAPPORTERING
Thomas uppger att han har ansvar for att godkänna en kurs där han anser sig varajävig. Han

undrar nu om han kan fatta beslut om kursen. FIIN anser att Thomas kan fatta beslut om kursen.

FUN anser att det är viktigt att man är öppen och informerar om forhållandena av det här slaget.



-Srn-bromn

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
20t9-02-26

Carl Johannesson

5(5)

Forskarutbi ldningsnämnden

SAMMANTNÄOET AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Mats undrar när de kommer att få information om nya uppdrag som ska börja gälla från den 1

maj. Annika informerar att hon och Viktor har diskussioner kring denna fråga och
ftirhoppningsvis snart komma ut med information och forfrågningar. Mats säger att det är viktigt
erfarenhetsöverforingen fungerar .

$ 28 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBTLDNTNGSFR.Â.GOR
Inget att tillägga.

$ 29 NASTA SAMMANTRADE
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 mars kl. 1 3.00- I 5.00.

övrucr$30

$ 31

Justeras

fu//
son




