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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

51.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Johannes Hanson 
att jämte ordföranden 
justera protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 20 september. 

Ordförande  
Frank Drewes 

52.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan.  

Ordförande  
Frank Drewes 

53.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
förgående mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

54.  Mötestider 2023. Kommittén beslutar 
att: 
- Mötestider 2023 blir kl. 
13.00-16.00 följande 
datum: 17 januari, 28 
februari, 4 april, 9 maj, 20 
juni, 12 september, 10 
oktober, 14 november, 12 
december. 

Ordförande  
Frank Drewes 
 

55.  Extern kollegial 
granskning av 
forskarutbildningen i 
pedagogiskt arbete och 
ämnesdidaktik, 
Institutionen för 
naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik, 
FS 1.6.2-2072-21. 

Ordförande redogör för 
diskussionen vid möte 
med granskare, 
institutionsrepresentanter 
och fakultets-
representanter. 
Kommittén diskuterar 
rapportens resultat. 
Kommittén beslutar 
att: 
- lägga rapporten till 
handlingarna, 
- ge institutionen i 
uppdrag att i kommande 
verksamhetsplan 
reflektera över potentiella 
åtgärder och 
utvecklingsområden 
utifrån 
granskningsrapporten. 

Ordförande  
Frank Drewes 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

56.  Extern kollegial 
granskning av 
forskarutbildnings-
ämnena experimentell 
och teoretisk fysik, FS 
1.6.2-2483-21. 

Kommittén diskuterar 
resultatet av 
granskningen. 
Kommittén beslutar 
att: 
- lägga rapporten till 
handlingarna, 
- ge institutionen i 
uppdrag att i kommande 
verksamhetsplan 
reflektera över potentiella 
åtgärder och 
utvecklingsområden 
utifrån granskningens 
rapport. 

Ordförande  
Frank Drewes 

57.  Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan 
2021 för 
forskarutbildningsämnet 
industridesign, 
Designhögskolan. 

Kommittén diskuterar 
innehållet i 
verksamhetsberättelsen. 
Kommittén beslutar 
att: 
- lägga verksamhets-
berättelsen och 
verksamhetsplanen 2021 
för forskarutbildnings-
ämnet industridesign till 
handlingarna. 

Ordförande  
Frank Drewes 

58.  Verksamhetsberättelse 
2021 för 
forskarutbildningsämnet 
växtbiologi, Institutionen 
för fysiologisk botanik.  

Kommittén diskuterar 
innehållet i 
verksamhetsberättelsen. 
Kommittén beslutar 
att: 
- lägga 
verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplanen 2021 
för forskarutbildnings-
ämnet växtbiologi till 
handlingarna. 

Ordförande  
Frank Drewes 

59.  Planering inför 
kommande kollegial 
extern granskning av 
forskarutbildningsämnet 
beräkningsvetenskap. 

Fakultetssamordnare 
redogör för att 
forskarutbildningsämnet 
beräkningsvetenskap ska 
granskas under 2023.  
Kommittén diskuterar ett 
möjligt upplägg med 
hänsyn till ämnets 
institutionsöverskridande 
art.  
Kommittén beslutar 
att: 

Fakultets-
samordnare 
Frankie Ekerholm 



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
Sammanträdesdatum 2022-09-13 
 
  

2022-09-13 
Sid 3 (5)  

 

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

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

- ge Frank Drewes och 
Frankie Ekerholm i 
uppdrag att inbjuda till 
möte med inblandade 
institutioner om ämnets 
organisering samt den 
kommande granskningen. 

60.  Rapport om Teknisk-
naturvetenskaplig 
fakultets 
verksamhetsplan  
2023–2025. 

Ordförande redogör för 
diskussionen som förts 
inom fakultetsledningen. 
Vid nästa möte ska 
diskussionen om 
aktiviteter för 
aktivitetsplanen påbörjas. 

 

61.  Mall för uppföljning av 
ISP, FS 1.1-2237-21. 

Kommittén diskuterar om 
mallen kan gå ut i 
nuvarande form. 
Kommittén beslutar 
att: 
- använda den gällande 
mallen oförändrad. 

 

62.  Datum och tema för 
handledardag. 

Kommittén diskuterar 
möjliga teman på 
kommande handledardag. 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa temat etik och 
forskningsfusk i 
forskarutbildningen, 
- tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av Johannes 
Hanson, Frank Drewes och 
Frankie Ekerholm.  
- fastställa eftermiddagen 
22 februari 2023 som 
datum för nästa 
handledardag. 

 

63. 

 

Meddelanden Fakultetssamordnare 
informerar om den 
kommande 
doktoranddagen. 
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Frank Drewes 
Ordförande 

Frankie Ekerholm 
Sekreterare 

 
 
Johannes Hanson 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
 
Erik Björn   Kemiska institutionen 
Frank Drewes   Datavetenskap, ordförande  
Maria Hamrin   Fysik. Lämnar vid pt 61. Åter pt. 62. 
Johannes Hanson  Fysiologisk botanik 
 
 
 

Övriga närvarande 
Frankie Ekerholm  Fakultetens kansli Fakultetssamordnare, 
sekr. 

 
Notering 
 

Laga förfall 
Maria Berge   Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik 

Erik Steinvall    Umeå naturvetar- och teknologkår, doktorand 
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