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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

98.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Erik Björn att jämte 
ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 21 december. 

Ordförande  
Frank Drewes 

99.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägget att p 104 
bordlägges. 

Ordförande  
Frank Drewes 

100.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
förgående mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

101.  Tidsplan för kollegial 
extern granskning av 
forskarutbildningsämnen
a pedagogiskt arbete och 
ämnesdidaktik 
 
FS 1.6.2-2072-21 

Ordförande presenterar 
tidplan för kollegial extern 
granskning av 
forskarutbildningsämnena 
pedagogiskt arbete och 
ämnesdidaktik. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar fastställa 
tidsplan för kollegial 
extern granskning i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 101. 

Ordförande  
Frank Drewes 
 

102.  UKÄ:s granskning av 
forskarutbildningen i 
analytisk, fysikalisk 
respektive organisk kemi 

Ordförande inleder och 
presenterar utfallet av 
UKÄs granskning i 
analytisk, fysikalisk 
respektive organisk kemi. 
 
Kommittén diskuterar de 
inkomna utlåtandena 
angående granskningen av 
forskarutbildningen i 
analytisk, fysikalisk 
respektive organisk kemi. 
Ett övergripande 
bekymmer med 
utvärderingsprocessen 

Ordförande  
Frank Drewes 
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som uppmärksammats är 
hur bedömargruppens 
egna åsikter om 
forskarutbildningen och 
hur den bör organiseras 
kan påverka utfallet och 
försvåra jämförbarheten 
mellan olika ämnen.  
 
Ledamot Erik Björn 
redogör för institutionens 
arbete med att utveckla 
forskarutbildningsämnena 
utifrån de inkomna 
utlåtandena. 

103.  Sista datum för 
institutionerna att 
inkomma med 
verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan för 
forskarutbildningsämnen 

Ordförande presenterar ett 
förslag till datum. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan för 
forskarutbildningsämnen 
ska skickas in till 
fakultetssamordnare 
senast tisdag den 29 mars 
2022. 
- handläggare meddelar 
institutionerna om datum. 

Ordförande  
Frank Drewes 

104.  Avtackning av 
Aleksandra Foltynowicz 
Matyba 

Bordlägges. Ordförande  
Frank Drewes 

105.  Meddelanden 
 

Ordförande meddelar att: 
 
- en workshop med 
studierektorerna har ägt 
rum den 26 november, 
där handledarkompetens, 
meriteringsvägar och 
doktorandrekrytering 
diskuterades, 
 
- ett förslag är att ordna 
en dag där kommittén, 
studierektorer och 
examinatorer bland annat 
diskuterar fakultetens 
kommande 

Ordförande  
Frank Drewes 



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
Sammanträdesdatum 2021-12-14 
 
  

2021-12-14 
Sid 3 (4)  

 

 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

UMEÅ UNIVERSITET

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

verksamhetsplan, 
 
- en diskussion kring ny 
web-ISP på central nivå 
har påbörjats och där 
STRIDE kan användas 
som utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet. Frank 
har presenterat systemet 
för universitetsledningen 
och deltagit i ett av 
FOSTRAs sammanträden. 

 

Frank Drewes 
Ordförande 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 
Erik Björn 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Erik Björn   Kemiska institutionen 
Frank Drewes   Datavetenskap, ordförande  
Johannes Hanson  Fysiologisk botanik 
Erik Steinvall    Umeå Naturvetar- och teknologkår, doktorand 
Gustav Sundqvist  Umeå Naturvetar- och teknologkår, student 

 

Övriga närvarande 
Susanne Vikström  Fakultetens kansli Utbildningsledare, sekr. 

 
Notering 
 

Laga förfall 
Aleksandra Foltynowicz Matyba Fysik 
Maria Berge    Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik 
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