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Ledamöter:

Annika Mårtensson, prodekan, ordforande
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
Ellen Palm, studentrepresentant
Gudbj örg Erl ingsdottir, profes sor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare
Åsa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledare

Ständigt adjungerade:
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef fr o m $ 118

Christina Ä,kerman, avdelningschef, kvalitetsstöd
Maria Baj uk, utbildningskoordinator

Ovriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, protokollforare
Mårten Eriksson ôQô 118, ll9,120

Frånvarande:
Erik Swietlicki, professor, vicerektor for forskning
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
David Kinsella, studentrepresentant

$ 113 MOTETS OPPNANDE
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ I14 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Henrik Paldán att tillsammans med ordforanden
justera dagens protokoll.

$ I15 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG

Christina informerar att hon har två informationspunkter att ta upp.
Thomas undrar över sin mailkonversation for fem - sex veckor sedan och om
denna diskuterades vid ftiregående möte i FLIN.

B e s lut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$116 FÖREGÄENDESAMMANTRÄDESPROTOKOLL}}L}-}ï-27

Beslut: Protokollet läggs ad acta.
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$ 117 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Kort rapportfrån FN
Föredragande : Erik Swietlicki
Utgår

b) Rapport - Småforskarutbildningsmiljöer lcriver resurser
Föredragande: Christina Äkerman

https ://www. uka. se/publikationer--beslut/publikationer--
beslut/rapporter/rapporter/20 I 9-09- 1 I -sma-forskarutbildningsmilj oer-

kraver-resurser.html

Christina refererar och hänvisar till ovanstående rapport från UKÄ. UKÄ har

i en ny rapport tittat närmare på vilken betydelse storleken har für en

forskarutbildningsmil¡-ö genom att göra en fordjupad analys av de

forskarutbildningar som har utvärderats201.7-2019 av UKÁ. Christina
rekommenderar att man läser rapporten.

Hon uppger vidare att UKÄ utvärdering av kemiämnena nu drar igång och

att LTH har två forskarutbildningsämnen inom kemi - biofysikalisk kemi
och organisk kemi. LTH samarbetar med N-fak vid utvärderingen.

Christina informerar också att det finns några kurser i LTH:s kursdatabas

enligt 93 års studieordning. Dessa kommer att konverteras och få en ny
kurskod men innehållet är exakt detsamma som tidigare.

c) Handlingar till anmrilan av disputation
Föredragande: Gudbj örg Erlingsdottir

https ://www. lth. se/medarbetare/forska-
utbildaidoktorand/disputation/anmaelan-av-disputation/handlingar{ill-
anmaelan-av-di sputation/

Med anledning av en diskussion vid forra FUN-sammanträdet som Gudbjörg
initierade så fortsatte diskussionen kring information kring handlingar till
anmälan av disputation.
Information som finns på bifogad hemsida behöver uppdateras, vilket Maria
B arbetar med. Studierektorerna for FU behöver också bli informerade om
att denna infiormation finns.

ANSÖKAN OM FÖR,q,NDRING I ALLMAN STUDIEPLAN FÖR
UTBILDNING I HÄLLFASTHETSLARA TEFHLFOO
Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 118

Mårten uppger att institutionen für Byggvetenskaper har inkommit med en anhållan

om ändringãv allmän studieplanfor utbildning på forskarnivå i Hållfasthetslära
TEFHFLOO med avseende på kursdelen av examenskraven:

$ 118
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- sänkning av kurskrav lor licentiatexamen till "minst 30 hp",
- sänkning av kurskrav for doktorsexamen till "minst 60 hp".
Skäl:
Förändringen sker lor att kursdelen skall vara i balans med ekvivalenta
forskarutbildningsämnen vid LTH.

Mårten informerar om att de studenter som redan är antagna enligt den äldre
studieplanen fãn valja om de vill gå ner till det lägre antalet hp eller om de vill gå

efter det högre antalet hp. Han informerar också att det inte behövs någon
övergångsregel då kraven sänkts..

Diskussion.

Beslut: FIIN beslutar att loreslå rektor på LTH att fahta beslut om ändring
av allmän studieplan flor utbildning på forskarnivå i Hållfasthetslâra, TEFHLFOO i
enlighet med inkommen ansökan.

DISKUSSIONSPUNKT: FÖRSLAG PÄ NY MALL FÖR INDIVIDUELLA
STUDIEPLANER VID LTH
Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 119

Mårten redovisar bifogat diskussionsunderlag - avseende florslag på ny mall for
individuella studieplaner vid LTH - vilket är en sammanfattning av vad
beredningsgruppen diskuterat och hur de tänker. Av diskussionsunderlaget framgår
att beredningsgruppen for forskarutbildningsadministration vid LTH har arbetat

fram forslag på revideringar av mallen flor individuella studieplaner.
Revideringarna baseras på 1) inriktningsbeslutet i FUN om inforande av
deltidsavstämning m.m., 2) överensstämmelse med LU-foreskrifter (STYR
20181 562), 3) "rättssäkerhet", 4) önskemål från institutioner.

Diskussion

Annika undrar om LTH och N-fak inte kan ha en gemensam mall

Beslut: Annika ger nämnden i uppdrag atttitta igenom
diskussionsunderlaget av florslag på ny mall for individuella studieplaner vid LTH
till nästa gång FIJN har möte.

Beredningsgruppen får i uppdrag aÍt arbela fram ett skarpt forslag till beslut på ny
mall for individuella studieplaner vid LTH till nästa möte i FUN.

DISKUS SION _ FORTYDLIGANDE INSTRUKTIONER TILL
TNRIKTNTNGSBESLUT ANGÄENDE KVALITETSSAKRTNG I
FORSKARUTBILDNINGEN
Föredragande: Christina Äkerman Bilaga $ 120

Annika undrar om det är ok att Mårten sitter med på denna punkt. FUN tillstyrker
florfrågan.

Christina uppger att FUN 2019-04-09 fattade ett inriktningsbeslut om att infora
deltidsavstämning, florhandsgranskning och slutkontroll inom LTH:s utbildning på

forskarnivå. I beslutet angavs att mer detaljerade riktlinjer skulle utvecklas under

3(s)
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hösten.

Christina presenterar ett fürslag på riktlinjer, flor diskussion i FUN.

Diskussion lors bl.a om:

- tidsschemat ftir anmälan till disputation så att granskning inte infaller for nära

inpå disputation
- vilka steg i forhandsgranskning som måste ligga under terminstid
- slutkontrollens utformning for att säkerställa att FUN:s önskemål kan genomforas
i relation till regelverk och administrativt och juridiskt regelverk
- handledarens roll i slutkontrollen

Beslut: Annika uppmanar FUN att lämna synpunkter och forslag på

forändringar och skicka in dessa direkt till Christina.

Christina tar med sig de synpunkter och kommentarer som FUN framlort och
kommer att komplettera och modifiera fiirslaget på lortydligande instruktioner till
inriktningsbeslut angående kvalitetssäkring i forskarutbildningen.

Christina får i uppdrag att arbeta fram ett skarpt florslag till beslut på fortydligande
instruktioner till inriktningsbeslut angående kvalitetssäkring i forskarutbildningen
till nästa möte i FUN.

Christina uppger också att hon i nästa vecka vid ett möte med studierektorerna flor

utbildning på forskarnivå ska ge en kort presentation av bifogat forslag.

LINDERLAG TILL KVALITETSDIALOG - LU
Föredragande: Christina Akerman Bilaga $ 121

Christina går igenom dokumentet "Underlag till kvalitetsdialog - LlJ" punkt ftir
punkt med FIIN. Hon påpekar att det som är rödmarkerat i dokumentet är
instruktioner och där det är svart text ska FIIN fylla på med information.

Diskussion.

Annika informerar att studenternas/doktorandernas svar/bilaga kan skickas in
tillsammans med LTH eller att de skickar in sitt svar själva. De ska meddela
Christina hur de väljer att göra.

Beslut: Christina tar med sig de kommentarer som FUN framflort och
kommer att komplettera och modifiera underlaget till "Kvalitetsdialog - LU". Om
FIIN har ytterligare kommentarer ska dessa skickas direkt till Christina snarast.

Ärendet ska upp till rektor på LTH 191008 och Christina skulle behöva få in
eventuella synpunkter en vecka innan dess. LTH:s svar ska sedan skickas in till LU
senast 191015.

DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson

Beslut: Förteckningen läggs ad acta.

4(s)
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DELEGATIONSBESLUT FASTSTALLDA KURSPLANER
Föredragande : Annika Mårtensson

Beslut: Förteckningen läggs ad acta.

FIJ-LEDARNA _ ÄTERRAPPORTERING

Bilaga $ 123

- Thomas undrar om FUN vid fona mötet diskuterat det mail som han skickade ut
till nämnden avseende ett disputationsärende, där man sent i processen ville lägga
till två artiklar till avhhandlingen.

Diskussion.

FUN håller med Thomas i den åtgärd han gjort. Handledarna behöver
uppmärksammas på att de ska vara lorsiktigá med koppling till examensarbetet.

- Gudbjörg uppger att hon skulle vilja ha en ändring i dokumentet
"Tillvägagångssätt vid beslut om betygsnämndens sammansättning" avseende

mallen fiir beredningsprotokollet. Hon vill att det i protokollet ska anges både

nuvarande och tidigare handledare.

- Maria uppger att Presidiet inte godkände FUN:s forslag om sidhänvisning till
"contribution statement" i dokumentet "Tillvägagångssätt vid beslut om
betygsnämndens sammansättning", bilaga 1.

- Annika uppmanar FUN att till nästa mötessammanträde gå igenom formu-
leringarna i dokumentet " Riktlinjer flor jävssituationer och betygsnämnders
sammansättning" under rubriken "Jävssituationer". Dokumentet ska vara till for att
fortydligajävssituationer och får inte bli att det är svårtolkat.

- Anders påpekar aÍf man inte får ha med egna doktorander i en betygsnämnd och
detsamma måste ju galla art man inte får ha med sina handledare i betygsnämnden
men det står det inget om.

$ 125 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNTNGSFRÄ,GOR

Ellen anser att LTH borde ge en kurs i kvalitativa metoder i LTH miljö och utifrån
den miljö som drivs här.

Annika uppmanar henne att skicka in ett konkretiserat fürslag till Katarina så att
det kan det läggas in som en egen punkt på dagordningen och foras en längre
diskussion om detta. Ellen får också forslaget att prata med Anders Ahlberg om
vad som finns på andra ställen. Ellen önskar dock att ett en eventuell kurs ska ges

på och av LTH:s fakultet.

Henrik informerar att de har problem med pvsaknad av en doktorandombudsman
på LU. Tjänsten har varit utlyst.

övzucr
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$ 123
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NASTA SAMMANTRADE

$ 126

$ 127

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-10-22
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$ 128 SAMMANTNÄN T AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

EO,o¡uO¡ bt^/\À6$fl^

aMw,*
Henrik Paldán


