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$ s3 MÖTETS ÖppNANns
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.
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UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Carl Johannesson att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDES PRoToKoLL 20 I 9 -O 5.28
Gudbjörg påpekar att det i kallelsen står fel datum for nästa möte. Rätt datum ska vara 190827.

Beslut'. Protokollet läggs därefter ad acta.

MEDDELANDEN/INFORMATION

Informationfrån FUN - LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att det varit möte i FUN på LU och att bl.a. floljande var uppe i
nämnden:
- Information om SERU - ett internationellt konsortium for studier av forskarutbildning
Det finns en LU- rapport på väg om detta.
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Forskarutbildningsnämnden

- Att det nu finns en handlingsplan på LU for internationalisering. Den är främst riktad
mot grundutbildningen. FUN-LU undrade om den även riktade sig mot utbildning på

forskarnivå, svaret var atl. det inte är tänkt att den ska gälla for doktorander i någon

större utsträckning. FLIN-LU ansåg att den borde täcka även forskarutbildningen.
- Diskussion om omvärldsbevakning: trender och skeenden som är viktiga for LU att

bemöta. Ambitionen är att en årlig omvärldsbevakning ska bidra till att styrelsen fattar
välgrundade beslut gällande universitetets gemensamma verksamhetsplan,
resursflordelning, riskvärdering, samt budgetunderlag till regeringen.
- Det finns ännu inget besked vad som gäller avseende stipendiedoktorander.

Kort rapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik informerar om att:
- FN har skrivit ett inspel till LTHs yttrande till LUs remissvar på utredningen "En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan - STRUT".
LTH är mycket kritisk till vissa punkter. Erik redogör for LTHs inspel och informerar
att STRUT ska tas upp i LUs styrelse idag.

- 70-80 miljoner kronor är utlysta for strategiska satsningar på LU-nivå samt

fakultetsnivå och att LTH samarbetar med LU, Med-fack och N-fack lor att granska

inkomna ansökningar och därefter fordela medlen.

- kvaliteten på forskningen på LU ska utvärderas, RQ20. Erik gav en aktuell
uppdatering flor arbetet med översikten av LTHs forskningsmiljöer och att LTH har

skickat in vad de ska i nuläget. LTH behöver dock komplettera/fortydliga uppgifterna.

- det finns en projektplan for datahanteringsplaner vid LU. Projektplanen, är upprättad

av Birgitta Lastow, och presenterades vid LUs forskningsnämnd den 10 juni. LU
behöver leva upp till kraven från vissa av vãra forskningsfinansiärer på att forsknings-
projekt ska ha en datahanteringsplan. En nationell samordningsgrupp, under ledning av

VR, arbetar med att tafuamen nationell mall och ett verktyg fiir datahanteringsplaner.
LU har lokalt tagit fram ett forslag till projekt, DMPonline, für att installera och
integrera ett lT-verktyg for upprättande och hantering av datahanteringsplaner.

Anders A undrar när något räknas som data. Erik menar att det är en forskningsetisk
frågeställning.

Annika uppger att vid det gemensamma mötet med FN och FUN som kommer aTtäga

rum den 25 oktober så foreslår FN och Annika att mötet främst ska handla om
kvalitetsfrågor och RQ20.

ÖvgRsYN AV DOKUMENT OCH MALLAR RÖRANDE DISPUTATIONSÄRENDEN
Föredragande: Annika Mårtensson/Maria Bajuk Bilagor $ 88

Maria redogör lor de ändringar hon har gjort i dokumenten "Tillvägagångssätt vid beslut om
betygsnämnders sammansättning" och "Rikllinjer for betygsnämnders sammansättning och
jävssituationer" i enlighet med de kommentarer som FIIN framfürde vid forra mötet. Hon

informerar också om att Tomas Havner håller på att sammanställa Mats, Cintias och Pers

kommentarer i disputationssystemet. Han ska sedan skicka över dessa till Katarina som kommer
a|tlägga ut kommentarerna i LU Box.

Diskussion.
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Beslut: FUN beslutar attnär nedan forslag på ändringar har gjorts, att godkänna
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Forskarutbildningsnämnden

dokumentet "Tillvägagångssätt vid beslut om betygsnämnders sammansättning", i enlighet med
inkommet ftirslag. Följande ändringar ska göras:

- "Contribution statement" ska vara inom citationstecken.
- "Sidhänvisning" ska tas bort på sidan 2, bilaga 2, punkt 3 "Information om respondentens

bidrag med sidhänvisning till ingående arbeten". Den informationen står redan på forsta sidan,
bilaga 1.

- Blankslag framfor punkt 3 ska tas bort.

FUN beslutar vidare att när nedan florslag på ändringar har gjorts, att godkänna dokumentet
"Riktlinjer for betygsnämnders sammansättning och jävssituationer", i enlighet med inkommet
forslag. Följande ändringar ska göras:

- Dokumentet ska lor ahträIt spegla dokumentets innehåll istället kallas for "Riktlinjer für
jävssituationer och betygsnämnders sammansättning".
- Meningen "Samma jävsregler gäller for opponenten lor lic som vid disputation" ska tas bort
både på sidan 1 och under sidan 2 under rubriken "Jävssituationer".

FUN beslutar vidare att FUN vid nästa möte ska diskutera eventuell uppdatering av
"Anvisningarna gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola" gällande jäv
och examinator vid licentiatseminarium infor rektors beslut.

Anders A påpekar att det vore lämpligt atlta upp denna fråga flor diskussion vid mötet med
studierektorerna ftir utbildning på forskarnivå vid den 1 oktober.

$ 89 "ORO BLAND LTHS DOKTORANDER - KAN DET VARA ETISKT ATT INKLUDERA EN
LIC-AVHANDLING I EN DOKTORSAVHANDLING? VILKA KRAV SKA MAN I S,Å. FALL
STÄLLA PÄ RELATIONEN MELLAN EN LIC-AVHANDLING OCH EN
DOKTORSAVHANDL[NG?"
Föredragande: Anders Ahlberg Bilaga $ 89

Anders redogör for ett utkast han har satt ihop om "LTHs praxis for hur licentiatavhandlingar kan
ingå i doktorsavhandlingar". Han redogör for bakgrunden till dokumentet samt forslag till LTH-
praxis.

Diskussion.

Anders undrar om det är ok att han frågar studierektorerna fti,r utbildning på forskarnivå vad de

tycker är redligt i frågan. FUN tillstyker hans fråga.

FUN anser att det vore bra om det finns ett dokument som visar LTHs ställningstaganden i frågan
så att doktorander och handledare vet vad de har att forhålla sig till.

Anders tar med sig de kommentarer som har lämnats och lägger in dessa i dokumentet och
kommer att återkomma till FUN med denna punkt.

$ 90 GUIDELTNES FOR EXTERNAL PHD FACULTY OPPONENTS AND EXAMINATION
COMMITTEE MEMBERS
Föredragande: Anders Ahlberg Bilaga $ 90

$ 90 tas upp fore $ 89

Anders uppger att dokumentet "Information for extemal faculty opponents and examination
committee members at LTH, Lund University" behövei'uppdateras. Han redogör kort for
dokumentet och de florslag till ändringar som gjorts efterhand.

Diskussion.
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Forskarutbi ldningsnämnden

Anders tar med sig de kommentarer som har lämnats och lägger in dessa i dokumentet.

$91 DELEGATIONSBESLUTDISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson

Beslut: Förteckningen läggs adacta.

$92 DELEGATIONSBESLUTFASTSTÄLLDAKURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson

Beslut: Förteckningen läggs adacTa.

$ 93 FU-LEDARNA-.Â.TERRAPPORTERING
Inget att rapportera.

$e4

$e5

$e6

$e7

DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÄGOR
Carl uppger att det kommer komma nya studentrepresentanter/doktorander nästa termin. Han

uppger att det är hans sista möte och att troligen även Carl-William försvinner.

Annika tackar Carl for tiden som har varit och for det utmärkta och engagerade jobb som han har

lagt ner i FUN samt önskar honom lycka till.

Inget övrigt att rapportera.

övRrcr

NASTA SAMMANTNÄOB

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-08-27.

SAMMANTNÄNFT AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Katarina Celander-Öhrström

Annika Mårtensson Carl Johannesson


