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$ Arende Beslut

102 Utseende av justeringsperson.

103 Fastställande av dagordning.

104 Meddelanden.

Protokoll från Lunds universitets
forskarutbildningsnämn d, 2021 -12-03,
bilaga $ 104

Lena Ambjörn utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Kristina Arnrup Thorsbro är sjukskriven t o m
innevarande vecka.

Genomgång av tidigare protokoll. 6 december
antogs två projektdoktorander, vilket kommer att
innebära en kostnad for fakulteterna for fiärde året.
Vid samma tilfülle avslog nämnden begäran om
allmän studieplan ftir forskarskolan ROCIT. AU har
dock beviljat ett undantag som ska skrivas in i de
individuella studieplanerna. Från sammanträdet 23

december noteras antagningen av doktorander
bekostade av forskarskolan i samarbete med Borås
och inga erinringar har inkommit.

Vicerektor Victor Öwall har ersatt rektor Erik
Renström som ordftirande i den universitets-
gemensarnma forskarutbildningsnämnden. Där
kommer engelska snart att prövas som
sammanträdesspråk. I UKA:s godkännande av
kvalitetssäkringssystemet ligger ett påpekande att
de gemensamma nämnderna ska vara mer drivande.
Frågan har lyfts att olika fakulteter har olika
kriterier lor coronaforlängningar. En diskussion har
forts om stress och psykisk ohälsa som underlag for
forlängning, men samtidigt har det påpekats att
sjukdom bör foranleda sjukslaivning.

Ordforanden ska ta upp frågan om forlängning i AU
nästa vecka for ett klargörande om frågan om
forhandsbesked, så att fi)rlängningarna i stället kan
tas upp i de individuella studieplanerna och regleras
i slutet av utbildningen.
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104 Meddelanden (forts)

105 Uppfoljning av kvalitetsdialogerna.

Utbildningsledarens rapport, se akten!

Dnr STYR 2021/2820 202112897

Ordforanden meddelar att den nya JlM-planen har
konkreta uppdrag till nämnden och att vicedekanen
for bl a JlM-frågor, Olof Sundin, och HT-
fakulteternas kontaktperson for JlM-frågor,
Isabella Grujoska, besöker nämnden vid
sammanträdet den 28 mars.

Ordforanden framfor i anslutning till nämndens
framtida verksamhet att den bör arbeta med ett
doktorandprogram så att institutionerna får en i
stort sett fast kvot under en fyraårsperiod och kan
disponera den som de vill. Det skulle ge en
möjlighet att utlysa anställningarna under hösten så

att doktorander från andra länder kan ha all
administration avklarad till starten den 1 september.
Punkten kommer upp som en diskussionspunkt vid
nästa sammanträde.

En annan punkt att arbeta med är kursgivningen
inom forskarutbildningen. Olika samarbetsformer
finns, inklusive forskarskolor, och olika andra
former bör prövas. En viktig frâ,ga är finansieringen
av kursema och doktorandernas deltagande i dem.

Ordfloranden meddelar vidare att ett möte med
administratörer planeras i april for att forebygga att
doktorander från andra länder får problem med de
administrativa systemen.

Systemet for de individuella studieplanerna behöver
forbättras. T ex kommer planerna inte upp på
fakultetsnivån lor fastställande fonän efter en
termin eller t o m ett år. Det behövs också ett
system for påminnelser. Eventuellt är ett
gemensamt universitetssystem på gång.

Utbildningsledare Robin Stenwall redogör for
arbetet med kvalitetsdialogema och for rapporten
och arbetet med den, som bygger på intervjuer med
såväl institutionsloreträdare som doktorander,
liksom av uppfoljningsdagen. Ordforanden och de
två utbildningsledarna har fort en dialog med FU-
ansvariga på institutionerna. Bl a fanns frågan om
gemensamma ämnesöverskridande kurser med, t ex
metodkurser. Hittills har bara ett forslag på en
gemensam kurs inkommit. Utbildningsledaren
sammanfattar de rekommendationer som
framkommit i och med rapporten.

Diskussion framforallt om kursgivning och
gemensaÍìma seminarier.

Utbildningsledaren får i uppdrag att jämfora HT:s
system for kvalitetssäkring med övriga fakulteters
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106 Anhållan om utlysning av två
doktorandanställningar i
utbildningsvetenskap med inriktning mot
högskolans professionsutbildningar.

Skrivelse från Högskolan i Borås, se

akten!

Utkast till utlysningstext, se akten!

Dnr STIID 202117920

107 Anhållan om utlysning av en anställning
som doktorand i kognitionsforskning.

Skrivelse från filosofiska institutionen, se

akten!

Dnr STYR 20221311

108 Medel ftir "ämnesspecifika
forskarutbildningsnätverk".

Förslag utlysningstext, se akten!

Dnr STYR 20201350

109 Remiss: Förslag till Antagningsordning for
utbildning på forskarnivå vid Lunds
universitet.

Missiv och remisshandling, se akten!

Dnr STYR 202112700

110 Nya skrivningar om kurser och
poänggivande moment i de allmänna
studieplanerna.

Mallar for allmänna studieplaner, se akten!

Förslag till nya allmänna studieplaner, se

akten!

Utlysningarna är avsedda att ske inom ramen flör

samarbetet SPETS med Högskolan i Borås, som
också bekostar anställningarna.

Ordforanden konstaterar att nämnden normalt inte
fastställer utlysningstexter utan att de inkomna
dokumenten ska ses som en anhållan om att utlysa
anställningarna.

Nämnden ställer sig principiellt positiv till att
anställningarna som doktorand utlyses men

efterlyser en formell forfrågan om detta.

Nämnden uppdrar åt ordforanden och Anton
Emilsson att fatta beslut i ärendet när en sådan

forfrågan inkommit.

Nämnden fattar beslut att anställningen utlyses
enligt anhållan.

Sedan ett par år ingår medel fiir detta ändamål i
HT-fakulteternas budget, men de har inte kunnat
utnyttjas, bl a på grund av pandemin.

Nämnden beslutar att utlysa medlen i enlighet med
forslaget men med ändringen att ansökningarna ska
vara inne den 15 mars.

Ordforanden informerar om baþrunden till
forslaget genom arbetet i den gemensamma

forskarutbildningsnämnden.

Diskussion

Ordforanden och sekreteraren får i uppdrag att flora

vidare synpunkterna till AU.

Bakgrunden är kravet på en obligatorisk kurs i
forskningsetik som måste anges i planerna. I en

diskussion med ämnena under hösten har också
behov av att ändra formuleringar under 4.4 dâr
begreppet ämneskurs ersätts av formuleringar om
kurser och poänggivande moment.

Ordforanden exemplifierar nâgra olika varianter av
konsekvensändrade formuleringar i olika ämnen.

Dnr U 20201165-230
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I l0 Nya skrivningar om kurser och
poänggivande moment i de allmänna
studieplanern a (forts).

111 Ev övrigt.

Vid protokollet

Gunnel

Justeras

Stephan

Nämnden ställer sig principiellt positiv till de
foreslagna allmänna sfudieplanerna, men uppdrar åt
ordforanden att resonera med de institutioner som
har specificerade kursnaÍrn om mer allmänt
beskrivande uttryck.

När det gäller planerna for film- respektive
musikvetenskap uppdrar nämnden till ordforanden
att se över planerna flor vissa fortydliganden.

Föreligger inte.

Lena


