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Forskarutbildningsnämnden

Ledamöter:

Annika Mårtensson, prodekan, ordforande
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
David Kinsella, studentrepresentant
Ellen Palm, studentrepresentant, t o m $ 138

Gudbj örg Erlingsdottir, professor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor fijr forskning t o m $ 134

Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare

Ständigt adjungerade:
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Äkerman, avdelningschef; kvalitetsstöd
Maria Bajuk, utbildningskoordinator

Ovriga ncirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, protokollforare
Mårten Eriksson $$ 134, 135

Frånvarande:
,4,sa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledare

$ r2e MÖTETS ÖppNEXIB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 130 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

$ 131 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING

B eslut: Nämnden fastställer dagordningen

FÖREG.A.ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 19 -09 -24
Thornas ifrågasätter beslutsformuleringen i $$ 119 och 120. Det kan under beslut
inte stå att Annika ger nämnden i uppdrag eller att Annika uppmanar FUN att
'lämna synpunkter. Dessa stycken ska istället stå innan FUN fattar beslut och inte
omfattas av FUNs beslut.

$ 132

$ 119: Annika ger nämnden i uppdrag atttitta igenom diskussionsunderlaget
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av forslag på ny mall flor individuella studieplaner vid LTH till nästa gång FUN har
möte.

Beslut: Beredningsgruppen får i uppdrag att arbeta fram ett skarpt forslag
till beslut på ny mall for individuella studieplaner vid LTH till nästa möte i FLIN.

$ 120: Annika uppmanar FUN att lämna synpunkter och forslag pä

forändringar och skicka in dessa direkt till Christina.

Christina tar med sig de synpunkter och kommentarer som FUN framfort och
kommer att komplettera och modifiera forslaget på fürtydligande instruktioner till
inriktningsbeslut angående kvalitetssäkring i forskarutbildningen.

Beslut: Christina får i uppdrag att arbeta fram ett skarpt forslag 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 fnir

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

Annika säger att formuleringarna ska kollas upp och att vi ska återkomma till
protokollet vid nästa möte.

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.

$ 133 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Rapportfrån FUN-LU
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar från FIIN-LU och att man bl.a. diskuterade:
- examensenkät vilket var uppe frir diskussion ftir några år sedan men som
sedan forsvann. Fick backning och ska komma tillbaka
- jämställdhets- och likabehandlingsfrågor sett ur perspektivet i forhållande
till forskarutbildningen
- LU:s verksamhetsplan där nämnden ville ha in en del kompletteringar
- om LU ska ha en gemensam kursdatabas och ISP, vilket har diskuterats
tidigare men där inget har hänt
- upp folj ning av stipendiefi nansierade doktorander.

b) Kortrapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik informerar att FN har haft två möten i oktober. Det ena mötet var ett
strategimöte och där man bl.a. diskuterade fordelningsmodell och
samfinansiering av större projekt.

Annika nämner att det är en gemensam workshop mellan FUN och FN den

25,oktober och där Erik och Christina kommer att göra korta füredragningar
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Diskussion.

Beslut: FUN beslutar att foreslå rektor på LTH att tillstyrka forslaget att
LTH:s styrelse ska fatta beslut om att lägga ner forskarutbildningsämnet
Fastighetsvetenskap TEVFTFOO samt att inrätta forskarutbildningsämnet Teknik
och samhälle som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt att fastställa den

allmänna studieplanen i enlighet med inkommen ansökan.

BESLUT OM FASTSTALLANDE AV RIKTLTNJER GÄLLANDE
DELTIDSAVSTÄMNING OCH FÖRHANDSGRANSKNING AV
DOKTORSAVHANDLING VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA SAMT
UPPDATERING AV ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PA,

FORKSARNIVÅ VID LLINDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Dnr U 20191505,U 2019/506
Föredragande: Christina Å.kerman Bilagor $ 136

FUN fick i uppdrag vid füregående möte att lämna synpunkter och forslag på

forändringar och skicka in dessa direkt till Christina. Christina skulle vidare ta med
sig de synpunkter och kommentarer som FUN då framforde vid sittande möte für
att sedan komplettera och modifiera forslaget på fortydligande instruktioner till
inriktningsbeslut angående kvalitetssäkring i forskarutbildningen. Christina fick
också i uppdrag att arbeta fram ett skarpt lorslag till beslut på fortydligande
instruktioner till inriktningsbeslut angående kvalitetssäkring i forskarutbildningen
till nästa möte i FIIN.

Christina går igenom och redovisar frirslag till "Riktlinjer gällande
deltidsavstämning av utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola",
"Riktlinjer gällande fürhandsgranskning av doktorsavhandling vid Lunds Tekniska
Högskola" samt forslag till uppdatering av "Anvisningar gällande utbildning på

forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola".

Diskussion.

Beslut: FIIN beslutar att fastställa füreslagna riktlinjer for deltids-
avstämning och ftirhandsgranskning av doktorsavhandling vid LTH. FUN beslutar
också att de foreslagna forändringama i anvisningar gällande forskarutbildning ska

inkluderas vid nästa revision av dokumentet.

FU-ledarna ska ftilja upp processerna ett år efter att de inforts.

NEDLÄGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNENA I
DATAVETENSKAP OCH PROGRAMVARUSYSTEM SAMT TXTNÄTTANOB
AV NYA ÄN,TN T DATAVETENSKAP
Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 137

Maria uppger att vid institutionen ftir datavetenskap finns två forskarutbildnings-
ämnen, Programvarusystem (TEETSF0 I ) och Datavetenskap (TEEDAFDV) och
att i UKÄ:s granskning av institutionens forskarutbildning loreslogs några
forbättringsområden däribland sammanslagning av institutionens två forskarut-
bildningsämnen ftir att därigenom kunna effektivisera nytdandet av befintliga
resurser. Institutionen for datavetenskap har därflor inkommit med en anhållan om
att fä lägga ner forskarutbi ldningsämnena Programvarusystem (TEETSFO 1 ) och
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FORSLAG TILL NY MALL FOR INDIVIDUELLA STUDIEPLANER VID LTH
_ I.INDERLAG FÖR REKTORS BESLUT
Dnr U 20191504

Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 134

FUN fick vid ftiregående sammanträde i uppdragatttitta igenom diskussions
-underlaget av forslag på ny mall for individuella studieplaner vid LTH samt

beredningsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram ett skarpt forslag till beslut
på ny mall for individuella studieplaner vid LTH.

Mårten redovisar forslag till beslut for ny mall für individuella studieplaner vid
LTH. Han uppger att arbetet att se över ISP har utgått från det inriktningsbeslut
som FUN fattade 2019-04-09 och i samband med översynen har gruppen även
tagit hänsyn till överensstämmelse med foreskrifter kring ISP vid Lunds
universitet (STYR 20181562) samt till önskemål och forbättringsforslag
som inkommit från institutioner och doktorander. Han går även igenom
dispositionen i ISP-mallen vilken tydliggörs genom att uppgifterna delas

upp i sex olika flikar i systemet.

Diskussion.

Anders A undrar om man kan köra en testversion for att se hur det fungerar
och identifiera en institution eller ett ämne som kan testprova på forlaget
till ny mall for ISP.

Henrik undrar om man i ISPn kan lägga in ett fült så man kan synliggöra
om doktoranden sitter med i olika organ och här beskriva hur mycket
tid som doktoranden lägger ned på sitt arbete i LTHs olika organ eller
alternativt att det skrivs in i manualen for fültet institutionstjänstgöring.

Mårten ska be Erik Jonsson (EIT, systemftirvaltare) göra en testvariant innan FUN
tillstyrker fürslaget till beslut.

Beslut: FUN beslutar att forslag till ny ISP vid LTH ska testköras
vid någon av LTH:s institutioner vilken inte ska vara gemensam med N-fak.

NEDLÄGGNING AV FU-ÄMNE FASTIGHETSVETENSKAP SAMT
INRATTANDE AV NYTT FU.AMNE TEKNIK OCH SAMHELTB
Dnr U 20191491,U 20191492

Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 135

Mårten uppger att institutionen fiör Teknik och samhälle som består av tre
avdelningar och i dagsläget har tre forskarutbildningsämnen: Fastighetsvetenskap
(TEVFTFOO), Trafik och väg (TEVTTFO2) samt Miljö- och energisystem
(TEFMIFOO) har inkommit med en anhållan om att lägga ner ämnet
Fastighetsvetenskap och att samtidigt inrätta ett nytt ämne Teknik och samhälle.

Han uppger vidare att syftet är att utveckla och konsolidera institutionen som
helhet och att institutionen på sikt avser att ersätta ovanstående tre ämnen med det
nya ämnet Teknik och samhälle. Eftersom medel redan finns für rekr¡ering av tre
doktorander är processen med att lägga ner ämnet Fastighetsvetenskap särskilt
brådskande. Därfor behöver processen ske i två steg där detta är det forsta steget.
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$ 138

$ 13e

Datavetenskap (TEEDAFDV) samt inrätta det nya forskarutbildningsämnet
Datavetenskap.

Diskussion om bl.a. högt ställda kurskrav jämfort med andra ämnen och FUN
önskar få ett klargörande av nämnda krav samt hur institutionen motiverar
formuleringen "ftir att en fortsättningskurs skall få tillgodoräknas gäller dessutom
att den ej får ingå i grundexamen" vilket i princip forduder all form av tillgodo-
räknanden.

Beslut: FUN beslutar att tillstyrka att foreslå rektor på LTH att tillstyrka
forslaget att LTH:s styrelse ska fatta beslut om att lägga ner forskarutbildnings-
ämnet Programvarusystem (TEETSF0 1 ) och Datavetenskap (TEEDAFDV) samt

inrätta nya forskarutbildningsämnet Datavetenskap i enlighet med inkommen
ansökan från institutionen für datavetenskap efter att ordforande fått ett
klargörande av institutionen avseende högt ställt kurskrav och att tillgodoräknad
fortsättningskurs inte får ingå i grundexamen i den ftireslagna ASP:n.

INFORMATION OM DISPUTATIONSSYSTEM
Föredragande: Maria Bajuk

Maria informerar om att det nu finns två personer som jobbar med nytt
disputationssystem och att hon tillsammans med dessa två personer har gått igenom
och uppdaterat den kravspecifikation som skrevs 2014.

Maria vill ha in önskemål från FUN om forslag på ändringar. Maria sammanställer
forslagen och skickar sedan ut sammanställningen av forslag till FLIN.

RIKTLINJER FÖR JÁVSSITUATIONER OCH BETYGSNÄMNDERS
SAMMANSÄTTNT¡qC
Föredragande: Annika Mårtensson, Maria Bajuk

Annika uppmanade FIIN vid foregående möte att FUN skulle gå igenom formu-
leringarna i dokumentet " Riktlinjer for jävssituationer och betygsnämnders
sammansättning" under rubriken "Jävssituationer".

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar efter omröstning att i dokumentet "Riktlinjer für
jävssituationer och betygsnämnders sammansättning", Dnr STYR 2019 I 1364,
under rubriken "Beroendefiirhållanden" ta bort ftirsta punkten "handledare har
deltagit eller kommer att delta i en examination av opponents/ledamots doktorand.
EJ JÄV. Och behöver normalt heller inte dokumenteras". FIIN beslutar vidare att
under rubriken "Vetenskapligt samarbete" ftirsta punkten, att ta bort den sista
meningen "undantag skulle kunna vara intensiva samarbeten som kanske är
kopplade till personlig vänskap" samt under punkt två, att ta bort sista meningen
"Om sampublicering inte är ett resultat av direkt vetenskapligt samarbete så kan
sådan sampublicering tillåtas även i närtid (exempelvis i form av position papers,

surveys, projekt rapporter)".
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DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 140

Beslut: Förteckningen läggs adacta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KTIRSPLANER

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 141

Beslut: Förteckningen läggs ad acta.

FU-LEDARNA _ ÄTERRAPPORTERING

Margareta pâtalar att en av hennes studierekforer frir utbildning på forskarnivå
anser att det är onödigt hårt att kräva CV från betygsnämndsledamöterna och han
undrar vad det ska fylla for funkfion. Nämnden diskuterar och man påpekar att det

endast ska vara ett kortfattat CV.

Nämnden kommer fram till att det att även opponentens CV ska vara kortfattat.

Anders A påtalar att det i dokumentet "LTHs riktlinjer fÌir samverkan
examensarbetare - doktorand" har lagts upp etiska spelregler och att det finns fler
spelregler som man kan formalisera om det finns behov. Anders U får i uppdrag
att fortsätta utveckla dokument kring spelregler. Studeranderepresentanterna får i
uppdrag att diskutera detta och återkomma till Anders A.

$ 143 DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÁ,GOR
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$ 145

$ 146

Henrik informerar att det pågår en rekryteringsprocess av en doktorand-
ombudsman på LU-nivå.

övmcr
NÄSTA SAMMANTnÄng

Nästa sammanträde kommer att hållas 2019-11-19.

SAMMANTRÄUPT AVSLUTAS
Ordforanden fiirklarar mötet avslutat.

Vidprotokollet 
--

\
\{.nc,r*rc^ '¿ 4,o¡^,øl éfti¡Þonrvt
Katarina Celander-Öhrström

Justeras:
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Annika HenrikPaldán , ,,,i.i,


