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Närvarande  

Maria Berge  
Frank Drewes  
Frankie Ekerholm 
Johannes Hanson 
Matilda Munter 
Erik Steinvall 
 
Laga förfall 
 
Erik Björn 
Aleksandra Foltynowicz Matyba 
 

Ledamot, lärarrepresentant. 
Ordförande. 
Fakultetssamordnare. 
Ledamot, lärarrepresentant. 
Ledamot, studentrepresentant. 
Ledamot, doktorandrepresentant. 
 
 
 
Ledamot, lärarrepresentant. 
Ledamot, lärarrepresentant. 

Tid: Kl. 13.00-16.00 
Plats:  Zoom 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

67.  Val av protokolljusterare. Fastställande 
av justeringsdatum. 

Kuf beslutar att: 
Jämte ordförande utse Maria Berge att justera 
protokollet. 
Justeringsdatum bestäms till 16 september 
2021. 

68.  Fastställande av föredragningslistan. Kuf beslutar att: 
P 71 Kreativ kvart stryks. 
 
Datum och plats för doktoranddagen blir ny 
beslutspunkt, p 77. 
 
 P 76 blir enbart diskussionspunkt. 
 
Övergång till campusförlagda sammanträden 
blir ny beslutspunkt, p 78. 

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

70.  Välkommen till Matilda Munter, NTK:s 
nya studeranderepresentant. 

Kommittén går en presentationsrunda och 
Matilda hälsas välkommen. 

71.  Allmän studieplan, molekylärbiologi, dnr 
FS 4.1.1-515-21. 

Ordförande redogör för hur institutionen 
svarat på kommitténs synpunkter vid 
återremitteringen från tidigare sammanträde. 
Kommittén diskuterar ämnesbeskrivning och 
-avgränsning, där framför allt avgränsningen 
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inte är tydlig. Samtidigt förstår kommittén 
svårigheterna av att beskriva och avgränsa ett 
brett ämne på ett sätt som inte riskerar att 
exkludera vissa inriktningar och 
vetenskapliga frågeställningar. 
Kommittén beslutar att: 
Tillstyrka förslaget till allmän studieplan i 
molekylärbiologi med doktorsexamen som 
slutmål, dnr FS 4.1.1-515-21. 

72.  Nytt förslag på datum för 
handledardagen: 8 november 2021. 

Kommittén beslutar att: 
Nytt datum för handledardagen är 
eftermiddagen den 8 november. 

73.  Resultaten av medarbetarenkäten 2021 
med särskilt fokus på doktorander. 

Ett bekymmer som kommittéledamöter 
upplevde när enkäten genomfördes var att 
formuleringarna delvis var problematiska 
samt att engelskan var undermålig, varpå det 
inte är säkert att icke-svenskspråkiga hade 
möjlighet att tolka och svara på frågorna. 
Trots brister i enkäten konstaterar kommittén 
att medarbetarundersökningen 2021 
indikerar en påfallande skillnad mellan hur 
väl män och kvinnor trivs under 
forskarutbildningen, där kvinnor som är 
doktorander uttrycker att de vantrivs i högre 
utsträckning än sina doktorandkollegor som 
är män. Vad gäller tecken på stressrelaterad 
ohälsa sticker doktoranderna vid teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten och särskilt 
återigen kvinnor som är doktorander ut 
negativt. Trenden är överlag negativ. 
Kommittén diskuterar möjliga covid-effekter 
på enkätsvaren, kanske särskilt för att det kan 
ha blivit svårare för doktoranderna att 
bibehålla tillräckligt god kontakt med 
handledare. Samtidigt är det också tveksamt 
att avfärda de negativa resultaten med 
hänvisning till pandemin och tänka att allt 
blir bättre av sig självt. 
Kommittén beslutar att: 
Framföra till fakultetsnämnden och 
fakultetens ledningsgrupp att läget för 
doktoranderna ser ansträngt ut jämfört med 
andra fakulteter – särskilt för kvinnor – samt 
att frågan behöver analyseras vidare med 
målet att upprätta en åtgärdsplan på hur vi 
ska vända den negativa trenden. 
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74.  Extern kollegial granskning av 
forskarutbildningsämnena ekologi, 
miljövetenskap och naturgeografi, FS 
1.6.2-2374-20. 

Fakultetssamordnare redogör för processen 
och diskussionen som följde där institutionen 
och granskarna närvarade. 
Sammanfattningsvis var rapporten mycket 
positiv, detsamma gäller den efterföljande 
diskussionen där ordförande och 
fakultetssamordnare närvarade. Granskarna 
fullföljde uppgiften med noggrannhet och ett 
genuint intresse för att diskutera 
kvalitetsaspekter. Både institutionen och 
fakulteten har fått intressanta lärdomar och 
idéer på kvalitetsförbättringar. Nu är nästa 
steg att EMG inkommer med sitt förslag till 
åtgärdsplan. 
Kommittén beslutar att: 
Avvakta med diskussion tills Institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap inkommer 
med sitt förslag på åtgärdsplan. 

75.  Fakultetens aktivitetsplan 2020–2022. Ordförande redogör för läget. Flera punkter 
är nu att anse som avklarade. Pågående 
punkter som ännu inte kan bedömas vara 
avklarad är att göra en sammanställning av 
doktorandernas miljö, där kommittén skulle 
vilja veta hur doktoranderna själva upplever 
storleken på sina respektive 
forskningsmiljöer. Ordförande informerar 
därutöver om att fakulteten ska initiera 
processen att åter starta upp 
forskarutbildningen i arkitektur senast 2024. 
 
Kommittén beslutar att: 
Genomföra en utvärdering bland 
doktoranderna om deras nöjdhet med 
storleken på deras respektive 
forskningsmiljöer. 
 
Uttrycka sitt stöd till planen att starta upp 
forskarutbildningen i arkitektur, men 
framhäver att forskarutbildningens höga 
kvalitet måste säkerställas och att en tydlig 
plan för detta i första hand måste upprättas 
av Arkitekthögskolan med stöd av fakulteten 
där det behövs. 

76.  Diskussion om konsekvenser och 
eventuella åtgärder i samband med 
Sveriges nya migrationspolitik med 
avseende på doktorandernas situation. 

Ordförande informerar om hur de nya 
migrationsbestämmelserna orsakat stor oro 
bland doktorander vid vår fakultet. Ute på 
institutionerna finns planer på 
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informationsseminarier för doktorander som 
berörs. För att åstadkomma förändring måste 
universitetet agera från centralt ledningshåll 
och tillsammans med andra lärosäten. 
Kommittén diskuterar därefter om det finns 
något fakulteten skulle kunna göra för sina 
doktorander. Ett exempel är möjligheterna till 
ett större informationsseminarium, men 
ledamöterna uttrycker viss oro för att 
åtgärden skulle kunna leda till mer förvirring 
och vånda eftersom vi som myndighet inte 
kan rådgöra kring andra myndigheters 
verksamhetsområden. 
 

77.  Datum och plats för doktoranddagen.  Kommittén beslutar att: 
Bestämma tid och plats för den kommande 
doktoranddagen till 12.30-17 den 8 februari 
2022. Mellan 12.30-13.15 ska doktoranderna 
erbjudas lunch och få möjlighet att mingla 
med varandra, fakulteten och studentkåren. 

78.  Övergång till campusförlagda 
sammanträden. 

Kommittén beslutar att: 
Övergå till möten på campus från och med 
mötet den 12 oktober 2021. 

79.  Meddelanden. Fakultetssamordnare informerar om det 
senaste i planeringen av 
konspirationsteoriserien och workshopen.  
 
Fakultetssamordnaren informerar även om 
att ett första nyhetsbrev för doktorander har 
skickats ut till doktorandrepresentanter vid 
institutionerna.  

   

 
 
 

Justeras Vid protokollet 

Maria Berge Frankie Ekerholm 

Frank Drewes 
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