
Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
Sammanträdesdatum 2021-05-10 

 

Sid 1 (6)  

 

 
Kommittén för utbildning på forskarnivå, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå 

universitet, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Närvarande: Bilaga 0:1  

 

Ärende  Beslut eller annan åtgärd Föredragande 

48.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar att 
-jämte ordföranden utse Erik 
Björn att justera protokollet. 
- att justeringsdatum är 17 maj. 

Ordförande Frank 
Drewes 

49.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar att 
-fastställa dagordningen. 

Ordförande Frank 
Drewes 

50.  Föregående mötesprotokoll Ordförande går igenom 
föregående mötesprotokoll. 
Protokollet läggs till 
handlingarna. 

Ordförande Frank 
Drewes 

51.  Välkommen till Maria 
Berge, NMD, ny ledamot i 
KUF 

Ordförande hälsar Maria 
välkommen och alla 
presenterar sig. 

Ordförande Frank 
Drewes 

52.  Kreativ kvart Kommittén ägnar en kvart åt 
att fritt diskutera olika frågor. 
Diskussionen handlar bland 
annat om den nyligen 
genomförda 
medarbetarenkäten och 
bekymret med att denna inte 
går ut till exempelvis 
postdoktorsstipendiater och 
industridoktorander samt att 
ett helt nytt upplägg på 
frågorna jämfört med tidigare 
enkäter gör det svårt att följa 
upp hur situationen på 
institutionerna och enheterna 
förändrats. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

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

Fakultetssamordnare redogör 
för de förändringar 
institutionen gjort efter 
återremitteringen av 
studieplanerna i punkterna 
53–56. Kommittén diskuterar 
de reviderade förslaget i 
punkterna 53–56. 
sammantaget. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
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Kommittén beslutar att 
-tillstyrka den allmänna 
studieplanen för utbildning på 
forskarnivå i pedagogiskt 
arbete med doktorsexamen 
som slutmål med smärre 
redaktionella ändringar. 

54.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
pedagogiskt arbete med 
licentiatexamen som 
slutmål, FS 4.1.1-746-21. 

För diskussion se pt. 53. 
Kommittén beslutar att 
-tillstyrka den allmänna 
studieplanen för utbildning på 
forskarnivå i pedagogiskt 
arbete med licentiatexamen 
som slutmål med smärre 
redaktionella ändringar. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

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

Kommittén noterar en smärre 
innehållsupprepning i 
förslaget, i övrigt se diskussion 
i pt. 53. 
Kommittén beslutar att 
-tillstyrka den allmänna 
studieplanen för utbildning på 
forskarnivå i ämnesdidaktik 
med doktorsexamen som 
slutmål med redaktionella 
ändringar. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

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

För diskussion se pt. 53. 
Kommittén beslutar att 
-tillstyrka den allmänna 
studieplanen för utbildning på 
forskarnivå i ämnesdidaktik 
med licentiatexamen som 
slutmål med smärre 
redaktionella ändringar. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

57.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
växtbiologi 

Fakultetssamordnare redogör 
för förslaget. Kommittén 
noterar att institutionen vill 
byta namn på 
forskarutbildningsämnet, 
vilket kräver rektorsbeslut. 
Kommittén har ingenting att 
invända mot namnbyte. 
Kommittén beslutar att 
-tillstyrka med redaktionella 
ändringar. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
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-tillstyrka förslaget att 
forskarutbildningsämnet byter 
namn till växtbiologi. 
 

58.  Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
beräkningsvetenskap, FS 
4.4.1-411-21. 

Fakultetssamordnare redogör 
för återremittering samt hur 
processen att färdigställa en 
allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå i 
beräkningsvetenskap 
fortskrider. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

59.  Seminarieserie Fakultetssamordnare redogör 
för förslaget till teman, 
upplägg och inbjudna 
föreläsare. Kommittén 
diskuterar förslaget. 
Kommittén beslutar att 
-ge Frankie i uppdrag att 
utreda om årets angivna 
budget för doktoranddag kan 
nyttjas till seminarieserien 
-ge Frankie i uppdrag att boka 
in föreläsare utifrån förslaget 
- ledamöterna funderar på fler 
lämpliga potentiella föreläsare 
och meddelar Frankie. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

60.  Extrainsatt budgetmöte. Kommittén beslutar att 
- ett extrainsatt budgetmöte 
äger rum på zoom den 10 juni, 
kl. 10.00-12. 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 

61.  System för ersättning till 
undervisande lärare på 
forskarutbildningskurser 
vid tek-nat 

Kommittén för en 
principdiskussion i samband 
med det pågående 
budgetarbetet. Frågorna är 
huruvida ersättning till 
kursanordnare ska vara per 
antagen deltagare snarare än, 
som tidigare, per godkänd 
deltagare. Kommittén 
diskuterar även om det vore en 
bättre idé att betala ut en fast 
klumpsumma per kurs istället 
för att ha kvar systemet med 
olika kategorier och 
multiplikationsfaktorer. 
Ordförande och 
fakultetssamordnare ska 

Fakultetssamordnare 
Frankie Ekerholm 
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diskutera detta vidare med 
fakultetskansliets controller 
och ekonom. 

62.  Verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplaner, 
beräkningsvetenskap 

Ordförande lyfter frågan om 
hur forskarutbildningsämnet 
beräkningsvetenskap ska 
skötas i enlighet med 
kvalitetssystemet. Frank 
Drewes har diskuterat frågan i 
fakultetens ledningsgrupp, där 
den allmänna synpunkten var 
att institutionerna som har 
doktorander i 
beräkningsvetenskap 
inkluderar 
beräkningsvetenskap i sin 
VB/VP.  
Kommittén beslutar att 
-Institutionerna för kommande 
år skriver en VB/VP för 
samtliga ämnen som är 
representerade vid 
institutionen – inklusive 
beräkningsvetenskap – med  
avsnitt som förtydligar 
eventuella skillnader mellan 
forskarutbildningsämnena. 

Ordförande Frank 
Drewes 

63.  Meddelanden 
 

- Ordförande informerar om 
fakultetens pågående arbete 
för att ta fram ett förslag på 
kvalitetssystem för forskning. 
- Ordförande och 
fakultetssamordnare 
informerar om att de, bland 
andra vid fakulteten, deltagit i 
en konferens om 
forskarutbildningen i 
gränslandet, anordnad av 
SUHF. 
-Erik Steinvall informerar om 
hur NTK arbetar med frågan 
om huruvida Umeå universitet 
ska ansluta sig till Göteborgs 
universitets webbaserade 
system för ISP. 
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Justeras      Vid protokollet 
 
 
 
 
Frank Drewes      Frankie Ekerholm 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Erik Björn  
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA  Bilaga 0:1 
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
 
 
Närvarande ledamöter 
Maria Berge    Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Erik Björn    Kemi 
Frank Drewes    Datavetenskap, ordförande 
Johannes Hansson   Fysiologisk botanik 
Eleonora Hedin  Umeå naturvetar- och teknologkår, 

studeranderepresentant (Närvarande t.o.m pt. 61) 
Erik Steinvall Umeå naturvetar- och teknologkår, 

doktorandrepresentant (Närvarande fr.o.m pt 59) 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
Frankie Ekerholm Kansliet för teknik och naturvetenskap, 

fakultetssamordnare 
 
Laga förfall 
Aleksandra Foltynowicz Matyba Fysik 
 


