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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

11.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Maria Hamrin att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 7 mars. 

Ordförande  
Frank Drewes 

12.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan.  

Ordförande  
Frank Drewes 

13.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
föregående 
mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

14.  Tidsplan för kollegial 
extern granskning av 
forskarutbildningsämnen
a experimentell fysik och 
teoretisk fysik, Dnr FS 
1.6.2-2483-21. 

Kommittén diskuterar 
förslaget. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Fastställa den föreslagna 
tidsplanen. 
 

Fakultets-
samordnare 
Frankie Ekerholm 
 

15.  Förslag på ny examinator 
för 
forskarutbildningsämnet 
datavetenskap. 

Ordförande redogör för 
det inkomna förslaget från 
Institutionen för 
datavetenskap. Förslaget 
innebär att Frank Drewes 
kliver av uppdraget och 
Patrik Eklund, professor i 
datavetenskap, träder in 
som examinator för 
forskarutbildningsämnena 
datavetenskap och 
beräkningsvetenskap inr 
datavetenskap. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Utse Patrik Eklund till 
examinator för 
forskarutbildningarna i 
datavetenskap respektive 
beräkningsvetenskap med 
inriktning datavetenskap. 

Ordförande  
Frank Drewes 
 

16.  Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan för 

Kommittén diskuterar den 
inkomna VB/VP från 

Ordförande  
Frank Drewes 
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åtgärd               
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forskarutbildnings-
ämnena matematik och 
matematisk statistik. 

Institutionen för 
matematik och 
matematisk statistik. 
VB/VP är fyllig och 
detaljrik. Kommittén 
diskuterar och jämför hur 
olika 
forskarutbildningarna 
organiseras vid fakultetens 
olika institutioner, till 
exempel i frekvens eller 
beteckning vad avser 
handledarkollegier. På ett 
generellt plan diskuterar 
kommittén vidare om det 
vore konstruktivt om 
mallen inkluderade någon 
tabell eller ett avsnitt där 
institutionerna redogör för 
hur de arbetar med 
indikatorerna och målen i 
fakultetens 
verksamhetsplan. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Lägga 2021 års 
verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för 
forskarutbildningsämnena 
matematik och 
matematisk statistik till 
handlingarna. 

17.  Avstämning kring 
pågående arbete med 
åtgärdsprogram, UKÄ:s 
granskning av kemi. 

Samordnare redogör för 
ett rådgivande möte 
mellan studierektor för 
forskarutbildningen i 
kemi, ansvarig utredare 
vid UKÄ samt 
fakultetssamordnare. Vid 
mötet blev det tydligare 
vad som måste åtgärdas. 
Processen med att skapa 
en åtgärdsplan är därmed 
på god väg, främst genom 
att Kemiska institutionen 
reviderar den allmänna 
studieplanen för 
forskarutbildning i kemi. 
Däremot kvarstår 
problemet i att en av 
forskarutbildningsämnets 

Fakultets-
samordnare 
Frankie 
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tio inriktningar bedömdes 
som inte tillfredsställande 
och hur revideringar som 
måste göras för organisk 
kemi kommer att påverka 
forskarutbildningen i kemi 
som helhet.  

18.  Likavillkorsföreträdare i 
doktorandrekrytering. 

Ordförande redogör för 
den dialog som skett med 
prefekterna i frågan om 
likavillkorsperspektiv i 
rekrytering av doktorander 
enligt mål nio i fakultetens 
verksamhetsplan. 
Kommittén diskuterar de 
svar som inkommit från 
institutionerna. Samtliga 
tycks inkludera 
perspektivet i något skede i 
rekryteringsprocessen, 
men inte alla har detta 
införlivat hela vägen. 
Kommittén framhåller hur 
viktig frågan om gedigna 
rekryteringsprocesser är, 
både vad gäller lika villkor 
och i bredare bemärkelse. 
Diskussionen utmynnar i 
att frågan om goda 
rekryteringsprocesser bör 
fördjupas i kommande 
verksamhetsplan. 
Kommittén beslutar 
att: 
-Att ordförande och 
fakultetssamordnare i 
samråd med övriga 
ledamöter får i uppdrag att 
göra ett utskick med 
rekommendationer till 
institutionerna. 
Rekommendationen är att 
likavillkorsföreträdaren 
inför varje ny rekrytering 
träffar rekryterande 
forskningsledare för att 
informera vad som gäller.  
- Att kommittén planerar 
en workshop i 
professionella 
rekryteringsprocesser för 

Ordförande  
Frank Drewes 
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åtminstone 
studierektorerna. 

19.  Öppen diskussion om 
utvecklingsområden till 
fakultetens kommande 
verksamhetsplan. 

Förutom 
rekryteringsfrågan som 
berördes i pt 18 diskuterar 
kommittén följande 
potentiella 
utvecklingsområden: 
- Översyn av vilka 
fakultetsgemensamma 
kurser som är 
obligatoriska, både vad 
gäller omfång och fokus, 
alternativt om det finns 
behov av 
kursplansrevideringar. 
- Hur fakulteten kan stärka 
doktorandernas känsla av 
samhörighet inom 
institutionen och 
fakulteten, samt 
uppmuntra 
doktorandgruppens 
kollegialitet och 
motivation att påverka sin 
utbildning. 
- Att eventuellt se över hur 
fakultetens 
kommunikations-
plattformar fungerar och 
om de potentiellt kan bli 
mer användarvänliga. 

Ordförande Frank 
Drewes 

20.  Workshop med 
studierektorer om 
fakultetens kommande 
verksamhetsplan: 
upplägg och 
datumförslag. 

Kommittén diskuterar 
lämplig tidsperiod och 
längd för en workshop. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Fakultetssamordnare får 
i uppdrag att planera in en 
halvdag i sena april eller 
början av maj. 

Ordförande Frank 
Drewes 

21.  Förslag på nytt datum för 
doktoranddag 2022. 

Kommittén diskuterar 
lämplig tidsperiod. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Fakultetssamordnare får 
i uppdrag att planera in ett 
datum i slutet av augusti. 

Fakultets-
samordnare 
Frankie Ekerholm 
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åtgärd               

Föredragande 

22.  Meddelanden. - Ordförande meddelar om 
den frågestund för 
fakultetens doktorander 
som ersatte den 
uppskjutna 
doktoranddagen. Den 
begränsade uppslutningen 
av doktorander betonar än 
en gång vikten av att 
stärka kommunikations-
kanalerna. 
 

Ordförande Frank 
Drewes 

 

Frank Drewes 
Ordförande 

Frankie Ekerholm 
Sekreterare 

 
Maria Hamrin 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Maria Berge    Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik 
Erik Björn   Kemiska institutionen 
Frank Drewes   Datavetenskap, ordförande  
Maria Hamrin   Fysik 
Johannes Hanson  Fysiologisk botanik 
Erik Steinvall    Umeå naturvetar- och teknologkår, doktorand 
 
 

Övriga närvarande 
Frankie Ekerholm  Fakultetens kansli, Fakultetssamordnare, sekr. 

Laga förfall 
Gustav Sundqvist  Umeå naturvetar- och teknologkår, student 
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