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Närvarande: Bilaga 0:1 

 

Ärende  Beslut eller annan åtgärd Föredragande 

32.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar att: 
- Utse Johannes Hanson som 
justerare. 
- Fastställa 16 april som 
justeringsdatum. 

Ordförande 

33.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar att: 
- fastställa föredragningslistan.  
 
 

Ordförande 

34.  Föregående mötesprotokoll Ordförande redogör för 
föregående mötesprotokoll. 
Protokollet läggs till 
handlingarna. 

Ordförande 

35.  Slutrapport, 
behovsinventering av web-
ISP 

Kommittén diskuterar 
behovsinventeringen. 
Ordförande och 
fakultetssamordnare 
informerar om ITS:s pågående 
process för att upphandla ett 
nytt webbaserat system för ISP. 
Kritiken mot det nya systemet 
är att det verkar ha samma 
svagheter som Umeå 
universitets web-ISP. Fördelen 
är att systemet från GU verkar 
ha bättre användarvänlighet. 
Kommittén beslutar att: 
- KUF ger Frank och Frankie i 
uppdrag att genomföra 
redaktionella ändringar i 
behovsinventeringsdokumentet. 
- Att behovsinventeringen 
därefter läggs till handlingarna. 
- att punkten i aktivitetsplanen 
förklaras avklarad i väntan på 
kommande besked i frågan om 
nytt webbaserat system för ISP. 
 

Ordförande 
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36.  Revidering av roller och 
ansvar inom 
forskarutbildningen, dnr FS 
1.1-831-21. 

Kommittén diskuterar de 
föreslagna revideringarna. 
Särskilt diskuteras vem som 
avgör och vem som beslutar om 
en sökande är behörig till 
forskarutbildningen samt om 
ett doktorandprojekt är 
lämpligt sett till 
forskarutbildningsämnet och 
institutionens resurser. 
Kommittén konstaterar att 
besluten i enlighet med övriga 
bestämmelser är prefektens, 
men att studierektor bör 
ansvara för att inkomma med 
en bedömning i ovan nämnda 
frågor. 
Kommittén diskuterar vidare 
behovet av att skärpa kraven på 
handledarutbildning för både 
huvudhandledare och 
biträdande handledare.  
Kommittén beslutar att 
tillstyrka revideringen med 
följande tillägg och ändringar: 
- Tydliggöra ansvaret för att 
bedöma och besluta om 
behörighet till 
forskarutbildning samt 
doktorandprojektets lämplighet 
- Skärpa kraven på 
handledarutbildning för både 
huvudhandledare och 
biträdande 
- Redaktionella ändringar. 
 

Ordförande 

37.  Allmän studieplan på 
utbildning på forskarnivå i 
beräkningsvetenskap, FS 
4.1.1-411-21 

Ordförande och 
fakultetssamordnare redogör 
för fakultetsnämndens beslut 
om att återremittera 
studieplanen, nämndens 
motivering för sitt beslut samt 
för de ändringar som 
ordförande och 
fakultetssamordnare 
följaktligen gjort i förslaget. 
Kommittén beslutar att: 
Tillstyrka studieplanen. 

Ordförande 
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38.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
experimentell fysik, FS 
4.1.1-430-21 

Kommittén diskuterar 
studieplanens formuleringar 
kring vad som åsyftas med 
grundläggande vetenskap i 
studieplanens 
ämnesbeskrivning. 
Kommittén beslutar att: 
- Ge Frank och Frankie i 
uppdrag att i dialog med 
institutionen förtydliga 
formuleringen. 
- Med ändring i enlighet med 
ovan tillstyrka studieplanen. 
 

Ordförande 

39.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
teoretisk fysik, FS 4.1.1-
431-21 

Kommittén diskuterar 
studieplanen tillsammans med 
punkt 38 och påpekar samma 
formuleringsotydlighet. 
Kommittén beslutar att: 
- Likt punkt 38 ge Frank och 
Frankie i uppdrag att i dialog 
med institutionen förtydliga 
skrivelsen. 
- Med ändring i enlighet med 
ovan tillstyrka studieplanen 
  

Ordförande 

40.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
pedagogiskt arbete med 
doktorsexamen som 
slutmål, FS 4.1.1-745-21. 

Kommittén diskuterar 
studieplanerna i punkterna 40–
43 och påtalar likheten i 
ämnesbeskrivning jämfört med 
studieplanerna för 
ämnesdidaktik. 
Kommittén beslutar att: 
- Återremittera studieplanen till 
institutionen för ett 
förtydligande skillnaderna 
mellan ämnesdidaktik och 
pedagogiskt arbete. 
- Vid återremitteringen 
efterfråga anledningen till att 
kursen Muntlig presentation 
inte finns med i listan över 
obligatoriska kurser. 
 

Ordförande 

41.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 

För kommitténs diskussion, se 
punkt 40.  

Ordförande 
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pedagogiskt arbete med 
licentiatexamen som 
slutmål, FS 4.1.1-746-21. 

Kommittén beslutar: 
-I enlighet med punkt 40. 

42.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
doktorsexamen som 
slutmål - FS 4.1.1-747-21 
 

För kommitténs diskussion, se 
punkt 40.  
Kommittén beslutar: 
- I enlighet med punkt 40. 

Ordförande 

43.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
ämnesdidaktik med 
licentiatexamen som 
slutmål - FS 4.1.1-748-21 
 

För kommitténs diskussion, se 
punkt 40.  
Kommittén beslutar: 
- I enlighet med punkt 40.  

Ordförande 

44.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
molekylärbiologi med 
doktorsexamen som 
slutmål, Dnr FS 4.1.1-515-
21 
 

Kommittén diskuterar 
studieplanerna i punkterna 44 
och 45. Kommittén konstaterar 
att ämnesbeskrivningen snarare 
är en innehållsbeskrivning. 
Kommittén lyfter även lite 
frågor kring hur specifikt den 
särskilda behörigheten är 
formulerad. 
Kommittén beslutar att: 
Återremittera studieplanen till 
institutionen för att förtydliga 
ämnesbeskrivningen 
 

Ordförande 

45.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
molekylärbiologi med 
licentiatexamen som 
slutmål, Dnr FS 4.1.1-516-
21 
 

För kommitténs diskussion se 
punkt 44. 
Kommittén beslutar att: 
Återremittera studieplanen till 
institutionen för att förtydliga 
ämnesbeskrivningen. 
 

Ordförande 

46.  Uppföljning av 
verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse för 
forskarutbildning 2020, 
Institutionen för 
matematik och matematisk 
statistik 

Kommittén diskuterar hur den 
verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan (VB/VB) som 
inkommit från Institutionen för 
matematik och matematisk 
statistik återkopplar till de 
synpunkter och förslag som 
presenterades i samband med 
den externa kollegiala 

Ordförande 
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granskning som genomfördes 
2020. 
Kommittén saknar särskilt 
tydligare planer på arbetet med 
jämställdhetsintegrering samt 
hållbarhetsperspektiv. 
Kommittén beslutar att: 
- Frank och Frankie återkopplar 
till institutionen de synpunkter 
som kommittén framfört för 
arbete med att förtydliga vilka 
förbättringar som planeras och 
gjorts i kommande års VB/VP- 
- I övrigt lägger institutionens 
VB/VP för forskarutbildning 
2020 till handlingarna. 
 

47.  Meddelanden 
 
  

- Ordförande meddelar om 
UKÄ:s kommande 
dimensioneringsutredning. 
- Ordförande och 
fakultetssamordnare 
rapporterar om UKÄ:s 
intervjuer med företrädare för 
forskarutbildningen i analytisk, 
fysikalisk och organisk kemi 
samt att nästa steg är att 
invänta ett preliminärt yttrande 
från UKÄ till hösten. 
- Ordförande och 
fakultetssamordnare meddelar 
att den externa kollegiala 
granskningen av 
forskarutbildningen i ekologi, 
miljövetenskap och 
naturgeografi är i full gång. 
 

Ordförande 
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Justeras       Vid protokollet 
 
 
 
 
Frank Drewes       Frankie Ekerholm 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Johannes Hanson 
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA  Bilaga 0:1 
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
 
 
Närvarande ledamöter 
Frank Drewes    Datavetenskap, ordförande 
Aleksandra Foltynowicz Matyba  Fysik 
Johannes Hansson   Fysiologisk botanik 
Eleonora Hedin  Umeå naturvetar- och teknologkår, 

studeranderepresentant 
Erik Steinvall Umeå naturvetar- och teknologkår, 

doktorandrepresentant 
 
 
 
Övriga närvarande 
Frankie Ekerholm Kansliet för teknik och naturvetenskap, 

fakultetssamordnare 
 
Laga förfall 
Erik Björn    Kemi 
 


