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Närvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöterNärvarande ledamöter    Lena Ambjörn  professor  
    Ingar Brinck  professor  
    Mattias Gunnemyr doktorand  
    Oskar Hansson studerande  
    Emil Stjernholm doktorand  
    Olof Sundin  professor ordförande 
       
Frånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamotFrånvarande ledamot    Samuel Byrskog  professor, prodekanus sjukdom 
       
ÖvrigÖvrigÖvrigÖvrigaaaa    närvarandenärvarandenärvarandenärvarande    Hege Markussen utbildningsledare §171 
    Jesper Olsson  fakultetskoordinator sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
166 Utseende av justeringsperson. Oskar Hansson utses. 
   
167 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
168 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckning, bilaga §168. 

Meddelandeförteckningen läggs med vissa 
kommentarer till handlingarna. 

   
169 Utlysning av doktorandanställning i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot 
kemiämnets didaktik. 
 
Dnr STYR 2017/1059 
 
Handlingar, se akten! 

Nämnden beslutar 
 
att föreslå dekanus att besluta 

 
att den 15 september 2017 låta utlysa en 
doktorandanställning i utbildningsvetenskap 
med inriktning mot kemiämnets didaktik, 
finansierad till lika delar av 
universitetsgemensamma medel och av 
naturvetenskapliga fakulteten. 

   
170 Remiss angående utlysning av 

doktorandanställningar den 1 februari 2018. 
 
 

Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt sekreteraren att inhämta 
institutionernas önskemål genom remiss så att 
nämnden kan behandla ärendet vid sammanträdet 
den 7 december. 
 
Nämnden avser att återkomma till en eventuell 
undersökning av alumnfrågor i annat sammanhang. 
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§ Ärende Beslut 

 
171 Intern remiss: Kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 
universitet. 
 
Dnr STYR 2016/179 

Diskussion. 
 
Nämnden konstaterar att de utvärderingskriterier 
som remissen innehåller inte är anpassade efter 
forskarutbildningens behov och särskilda struktur. 
Utvärdering på ämnesnivå av forskarutbildningen vid 
humanistiska och teologiska fakulteterna skulle få 
ohållbara ekonomiska konsekvenser, och därför 
påverka kvaliteten i utbildningen negativt. En 
utvärdering som organiseras på annat sätt, i 
ämneskluster eller tematiskt, är heller inte möjlig 
med de föreslagna kriterierna. 
 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att inarbeta 
nämndens synpunkter i enlighet med diskussionen i 
förslaget till remissvar från fakulteterna. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 

 
 
Olof Sundin Oskar Hansson 


