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

UNIVERSITET

Forskarutbildningsnämnden

Ledamöter:
Annika Mårtensson, prodekan, ordlorande
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
Ellen Palm, studentrepresentant, t o m $ 167

Gudbj örg Erlingsdottir, universitetslektor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor ftir forskning
Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare
Äsa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledare

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

Ovriga närvarande:
Katarina Celander-Öhrström, protokollforare

Frånvarande:
David Kinsella, studentrepresentant

$ 162 MÖTETS ÖppNRNoB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ 163 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

$ 164 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

B e s lut: Nämnden fastställer dagordningen.

FÖREG,A.ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2OI9 -I I -19

Gudbjörg påpekar att hon har fått fel titel under närvarande ledamöter. Hon
påpekar att hon inte är professor.

$ 16s

Beslut: Protokollet läggs därefter ad acta.
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$ 166 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Information om diskussion omförhandsgranshting i prefektråd
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar om att hon i fredags hade en diskussion om
ftirhandsgranskning och deltidsavstämning med Prefektrådet. Främst

diskuterades forhandsgranskningen och hur den ska ske och om det är

lämpligt att betygsnämnden ska göra fürhandsgranskningen också.

Betygsnämnden skulle då forst ha en roll som forhandsgranskare och sedan

som betygsnämnd. Prefektrådet diskuterade även tidsaspektenoch att
doktoranden far fyra veckor mindre tid på sig.

Diskussion.

Det diskuteras att N-fak också har ftirhandsgranskning och att det vore bra
att ha en dialog med N-fak så fakulteterna gör på samma sätt.

Christina ska till nästa möte i januari ha plockat fram ett alternativt forslag
till florhandsgranskning.

b) Kortrapportfrån FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik ger en kort rapport från FN:
- Erik Serrano informerade om ett forslag att utlysa medel for utlands-

vistelser med bl. a syfte att erbjuda våra forskare utlandsvistelse. FN tyckte
det var en bra idé.
- Rektor på LU har skrivit under "Strategi for hållbar utveckling for Lunds
universitet". Samtliga fakulteter ska sedan också upprätta egna

handlingsplaner som beskriver ansvarsfordelning, roller och resurser for att
realisera målbilderna i strategin samt hur dessa planer ska loljas upp,
utvärderas och, vid behov, revideras.
- RQ20 - rapporterna ska in.

c) Info: om implementering 2020 av nya LTH-gemensamma kurser i kvalitativ
r e sp ekt iv e exper imente ll fors htings me todik
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders A informerar om forslag på två nya LTH-gemensamma kurser t

kvalitativ respektive experimentell forskningsmetodik. Kursen kvalitativ
forskningsmetodik hoppas han ska kunna implementeras hösten 2020.

Anders A delar vid sittande möte ut forslag på kursplan till kursen

experimentell forskningsmetodik GEM070F och önskar att FUN godkänner

att han går vidare med denna och att kursen ska ges på LTH. Han uppger att

kursen finns sedan tidigare på en institution. Om FUN kan tänka sig att ställa

sig bakom forslaget till kursplan så kan kursen ges redan i februari 2020.

Diskussion.

2(s)

FUN ställer sig bakom forslaget att gå vidare med kursen experimentell
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forskningsmetodik GEM070F samt att forslag till kursen kvalitativ
forskningsmetodik ska diskuteras vidare.

d) Info: ny språkgranskad version av LTH instruktion till betygsnrimnd och
opponent, är klar 17 dec
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders A informerar att en ny språkgranskad version av LTH instruktion till
betygsnämnd och opponent ska vara klar den 17 december. Han foreslår att
FUN vid sitt möte i januari tittar igenom instruktionerna och ser att det de är
ok.

e) Info: om ahivitet i samband med pågående/avgjort redlighetsärende
Föredragande: Anders Ahlberg

Anders A informerar att han har varit ute och pratat med olika grupper på

LTH och diskuterat forskningsetik.

Annika informerar att det på rektors ledningsråd presenterades en

sammanställning av statistik där man plockat fram statistik över doktorander
och flödet in och ut av dessa på LU. Hon uppger att FIIN - LU vill ha en

matigare rapport. När den har kommit ska den skickas ut till FUN.

Kartläggning av handledarutbildning vid LU redovisades också på mötet

Arbetsgrupp - revision av foreskrifter om forskarutbildning, i denna

arbetsgrupp kommer Annika att ingå.

ANSÖKAN oM FÖRÄNDRING I ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR
UTBILDNING I TNNOVATIONSTEKNIK TEIDEFO2
Dnr U 20191659
Föredragande: Mårten Eriksson Bilagor $ 167

Tar fore $ 166 c

Mårten uppgff att institutionen ftir Designvetenskaper har inkommit med en

anhållan om ändring av allmän studieplan for utbildning på forskarnivå i
Innovationsteknik TEIDEFO2 med avseende punkten 7.2, Kursdelen, där man
önskar ta bort foljande mening "Obligatoriskt moment är kursen "Introduktion till
Innovationsteknik" (7,5 hp)".

Förändringen sker for att kursen inte längre ges till foljd av forändringar i
kursutbudet.

Diskussion.

Beslut: FIIN beslutar att foreslå rektor på LTH attfatta beslut om ändring
av allmän studieplan for utbildning på forskarnivå i Innovationsteknik, TEIDEFO2
i enlighet med inkommen ansökan.

DISKUSSIONSPUNKT: BEREDNING AV BESLUT INOM
FORSKARUTBILDNINGSÄMNEN I SLTH MED ANLEDNING AV UKA:S
UTVÄRDERING
Föredragande: Christina Äkerman

3(5)

$ 167

$ 168
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Enligt UKÄ:s utvärdering har två forskarutbildningsämnen Ëtt kdtik och ett
alternativ är attlägga ned båda ämnena.

För nedläggning av forskarutbildningsämne krävs beslut av SLTH och deras forsta
möte är i februari vilket innebär att det inte hinner tas upp på FUN:s möte for
tillstyrkan av FUN.

FUN godkänner att Christina.Ä,kerman skickar ut underlag lor nedläggning av
forskarutbildningsämnen till FLIN via mail for kännedom och godkännande.

INFORMATION OM DISPUTATIONSSYSTEMET
Föredragande: Maria Bajuk

Hema Yella som håller på att utveckla disputationssystemet önskar namn på en

frivillig forskarutbildningsledare som kontaktperson for granskning och synpunkter
av den del av systemet som berör forskarutbildningsledarna. Anders G åtar sig
uppdraget.

DELEGATIONSBESLUT DISPUTATIONER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor $ 169

Gudbjörg påpekar att hon ser att hon har skrivit 2020 pâ ett av sina beslut. Detta

kommer att ändras.

Beslut'. Förteckningen läggs därefter ad acta.

DELEGATIONSBESLUT FASTSTÄLLDA KURSPLANER
Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga $ 170

Beslut; Förteckningen läggs adacta

FU-LEDARNA - ATERRAPPORTERING

DOKTORANDERNAS FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR
Henrik informerar att de håller på att jobba med sammanställa vilka frågor
doktorandsektionen vill jobba med nästa år vilka bl. a är:

- "rättighetslista for doktorander"
- internationalisering - 40 % av doktoranderna på LTH som inte pratar svenska

- de arbetar ihop med Genombrottet och skulle vilja ha workshop kring
kvalitetssäking - hur man kvalitetssäkra gemensamma kurser.

4(s)

$ 168

$ 16e

$ 170

$ 171
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$ 173 ÖVzuCr

a) Fråga: om omfattningen av stressrelaterade sjukvård hos LTHs doktorander -

kan F UN b e grir a s t a t i s t ik från F ör e t øgs hdl s ov år den ?

Föredragande: Anders Ahlberg

Anders A undrar om FUN kan begära ut statistik från Företagshälsovården
avseende omfattningen av stressrelaterade sjukvård hos LTHs doktorander. FHV
borde ha kännedom om detta.

Annika råder honom altprala med Bodil Ryderheim och Kristina Fors om detta.
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b) Fråga: ska LTH ha policyfòr hur licentiatavhandling kan inkorporeras i
do kt or s av handl ing, e ller inte ?

Föredragande: Anders Ahlberg

Anders A undrar om LTH ska ha policy for hur licentiatavhandling kan

inkorporeras i doktorsavhandling, eller inte?

Anders A får fortsatt uppdrag att arbeta vidare med detta. LTH behöver göra ett
statement och visa på exempel.

NÄSTA SAMMANTP-q.OB

Nästa sammanträde kommer att hållas 2020-01-28.

SAMMANTNÄOET AVSLUTAS
Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

k"ð*** øAclmø @'r,u\carvrn
Katarina Celander-Öhrström

Justeras:

Annika Henrik Paldán
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$ 174

$ 175




