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Närvarande  

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

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

Tid: Kl. 13.00-16.00 
Plats:  Hybrid - Docenten, plan 8 Förvaltningshuset samt Zoom. 
 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

90.  Val av protokolljusterare. Fastställande 
av justeringsdatum. 

Kommittén beslutar att: 
Jämte ordförande utse Johannes Hanson att 
justera protokollet. 
Justeringsdatum bestäms till 26 november 
2021. 

91.  Fastställande av föredragningslistan. Kommittén beslutar att: 
Fastställa föredragningslistan. 
 

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

93.  Extern kollegial granskning av 
forskarutbildningsämnena ekologi, 
miljövetenskap och naturgeografi, FS 
1.6.2-2374-20. 
 

Kommittén diskuterar om det är något 
särskilt som institutionen ska uppmuntras att 
arbeta med. Eftersom rapporten inte 
identifierade några omfattande brister 
diskuterar ledamöterna om institutionen 
behöver inkomma med skrivelser i onödan.  
Kommittén beslutar att: 

- EMG redogör för sina eventuella 
förändringar och åtgärder i VB/VP 
och slipper inkomma med en separat 
skrivelse om åtgärdsprogram. 

 

94.  Sakkunniga till extern kollegial 
granskning av forskarutbildningsämnena 
experimentell fysik och teoretisk fysik. 
Dnr. FS 1.6.2-2483-21. 

Ordförande redogör för det inkomna 
förslaget. En poäng som kommer upp är att 
granskarna alla är män samt att det den 
experimentella sidan verkar vara 
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underrepresenterad i förslaget. Institutionen 
har efterfrågat kvinnor utan framgång; 
kommittén noterar att det ibland är svårt att 
nå upp till jämställdhetsmålen. Det vilar 
också ett ansvar på kommittéer och nämnder 
att inte lägga orimliga anspråk på att 
underrepresenterade kön ska ta 
oproportionerligt ansvar. 
Kommittén beslutar att: 

- Återremittera förslaget till 
institutionen med uppmaningen att i 
samråd med Aleksandra Foltynowicz 
Matyba och handledarkollegiet inom 
experimentell fysik framkomma med 
ett reviderat förslag som spänner över 
både experimentell och teoretisk 
fysik. 

 

95.  Handläggningsordning för extern 
kollegial granskning av 
forskarutbildningsämnen vid Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet, FS. 1.1-2154-
19. 

Kommittén diskuterar hur ordningen för att 
rekrytera en doktorand som extern granskare 
ska se ut och i synnerhet vem som ska ha 
ansvaret för att rekrytera en sakkunnig 
doktorand. Kåren uppger att de har 
svårigheter med att ombesörja doktorander 
till uppdraget. Att ha en tvingande skrivelse 
om att det måste finnas en doktorand som 
sakkunnig riskerar därmed att hindra hela 
processen. Samtidigt är det värdefullt att ha 
med en forskarstuderande som sakkunnig. 
Kommittén diskuterar hur vi får och kan gå 
framåt i frågan. 
Övriga förslag på förändringar är att 
fakultetsnämnden delegerar beslut om 
sakkunniga till dekan efter beredning i KUF. 
Förslaget innehåller även en förtydligande 
skrivning om fakultetsnämndens ansvar vad 
gäller slutliga beslut utifrån granskarnas 
rapporter.  
Kommittén beslutar att: 
Tillstyrka förslaget på reviderad 
handläggningsordning med följande 
ändringar: 

- Att sakkunnig doktorand ingår i 
studierektors förslag på sakkunniga. 

- Att dekanens beslut omfattar 
samtliga sakkunniga, inkl. 
doktoranden. 
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- Att sista punkten i processordningen 
förtydligar fakultetsnämndens 
ansvar. 

Ifall studierektor trots allvarliga 
ansträngningar inte lyckas nominera en 
doktorandrepresentant bör avsteg från 
handläggningsordningen diskuteras i 
KUF. 

96.  Revidering av litteratur i kursplan, Etik 
och redlighet 2 hp. FS 3.1.4-18-19. 

Kommittén beslutar att: 
- Fastställa den föreslagna kursplanen 

med redaktionella ändringar. 
 

97.  Meddelanden 
 

- Ordförande berättar om 
handledardagen som gick av stapeln 
den 8 november. Deltagarantalet var 
nedslående och det kan vara värt att 
fundera på varför handledare inte 
prioriterar sin kompetensutveckling. 
De som deltog bidrog emellertid med 
fantastisk diskussion och 
återkoppling, vilket ändå gjorde 
dagen givande och konstruktiv. 
Deltagare uttryckte även 
uppskattning över handledardagens 
innehåll. Förhoppningen är att de 
som deltog kan rapportera tillbaka till 
sina handledarkollegor för att på sikt 
få fler handledare att prioritera att 
delta. 

- Ordförande rapporterar om pågående 
möten med studierektorerna. Som ett 
led i att utreda doktorandernas 
mående har Frank och Frankie hittills 
haft tre enskilda möten med 
studierektorer för att prata 
förutsättningslöst om resultaten från 
senaste medarbetarundersökningen. 
Både Frank och Frankie upplever att 
det hittills har varit mycket givande 
att med studierektorerna enskilt 
utöver de gemensamma mötena. Det 
är en modell som med fördel kan 
fortsätta för mer allmän avstämning 
och frågor. Fredagen den 26 
november är det dags för en 
workshop om hur studierektorer kan 
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hantera situationer som uppstår på 
grund av olämpliga handledare. 

 
 
 

 
 
 

Justeras Vid protokollet 

 
 
 
Johannes Hanson  

 
 
 
Frankie Ekerholm 

    

Frank Drewes 
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