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64.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Maria Berge att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 28 november. 

Ordförande  
Frank Drewes 

65.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
ändringen att p 69 
Inledande diskussion om 
aktivitetsplan 2023–2025 
flyttas till före p 77 
Meddelanden. 

Ordförande  
Frank Drewes 

66.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
föregående 
mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

67.  Förslag på ny examinator 
för 
forskarutbildningsämnet 
växtbiologi. 

Johannes Hansson 
anmäler jäv och lämnar 
rummet under punkten. 
Kommittén diskuterar det 
inkomna förslaget. 
Kommittén beslutar 
att: 
-  utse Stefan Jansson till 
examinator för 
forskarutbildningsämnet 
växtbiologi från och med 1 
januari 2023. 

Ordförande 
Frank Drewes 
 

68.  Avgångsenkät för 
utbildning på forskarnivå 
vid Umeå universitet 
2020–2021. FS 1.6.2-
1188-22 

Kommittén diskuterar 
resultatet i den senaste 
avgångsenkäten. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Till ansvarig utredare vid 
planeringsenheten 
återkoppla att 
avgångsenkäten bör 
översättas till engelska, att 
icke-binära bör inkluderas 
som svarsalternativ i 
frågor som rör kön samt 
ett önskemål att till 

Ordförande  
Frank Drewes 
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kommande enkäter 
förändra frågan om 
handledningsfrekvens från 
hur ofta till hur många 
timmar i snitt per vecka. 
- Framledes diskutera 
möjligheten till och 
utformningen av ett 
kompletterande 
enkätförfarande vid 
Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet. 

69.  Planering inför 
kommande 
handledardag, rapport 
från arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen redogör för 
hur arbetet fortgår. 

Ordförande 
Frank Drewes 

70.  Datum för inrapportering 
av ISP för 
uppföljningsåret 2022. 

Kommittén diskuterar 
lämplig tidsgräns. 
Kommittén beslutar 
att: 
- sista datum för 
inrapportering av ISP-
uppföljning 2022 är 31 
januari 2023. 

Ordförande  
Frank Drewes 

71.  Sista datum för 
institutionerna att 
inkomma med VB/VP för 
året 2022. 

Kommittén diskuterar 
lämplig tidsgräns. 
Kommittén beslutar 
att: 
- sista datum för 
inskickande av 
Verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för 2022 
är 28 februari 2023. 

Ordförande  
Frank Drewes 

72.  Diskussion om 
minimikrav för 
miljöstorlekar för 
forskarutbildningar vid 
Teknisk-
naturvetenskaplig 
fakultet. 

Kommittén diskuterar 
möjliga kriterier för att 
bedöma 
forskningsmiljöers 
tillräckliga omfattning och 
förutsättningar för att 
kunna erbjuda en god 
forskarutbildning. 
Ledamöterna påtalar att 
mindre forskningsmiljöer 
bör sträva efter att skapa 
ett större sammanhang för 
sina doktorander, 
exempelvis genom 
obligatorisk anslutning till 

Ordförande 
Frank Drewes 
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lämpliga forskarskolor 
eller andra nationella 
sammanslutningar inom 
ämnet. 

73.  Förslag till allmän 
studieplan för utbildning 
på forskarnivå i tillämpad 
fysik, FS 4.1.1-2190-22. 

Kommittén diskuterar det 
inkomna förslaget. 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
förslaget till allmän 
studieplan för utbildning 
på forskarnivå i tillämpad 
fysik. 

Ordförande 
Frank Drewes 

74.  Förslag till allmän 
studieplan utbildning på 
forskarnivå i tillämpad 
elektronik - FS 4.1.1-
2191-22. 
 

Kommittén diskuterar det 
inkomna förslaget.  
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
förslaget till allmän 
studieplan för utbildning 
på forskarnivå i tillämpad 
elektronik. 

Ordförande 
Frank Drewes 

75.  Förslag till allmän 
studieplan utbildning på 
forskarnivå i energiteknik 
- FS 4.1.1-2192-22. 

Kommittén diskuterar  
det inkomna förslaget. 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
förslaget till allmän 
studieplan för utbildning 
på forskarnivå i 
energiteknik. 

Ordförande 
Frank Drewes 

76.  Inledande diskussion om 
aktivitetsplan 2023–
2025. 

Kommittén diskuterar 
möjliga aktiviteter.  
Fakultetssamordnare 
sammanfattar synpunkter 
och förslag från 
studierektorsträffen den 8 
november. Ordförande och 
fakultetssamordnare får i 
uppdrag av ledamöterna 
att skapa ett utkast till 
aktivitetsplan grundat i 
diskussionen. 

Ordförande  
Frank Drewes 

77.  Meddelanden. Inga meddelanden. Ordförande 
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Föredragande 

Frank Drewes 

 

Frank Drewes 
Ordförande 

Frankie Ekerholm 
Sekreterare 

 
Maria Berge  
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. 
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