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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

12.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Erik Steinvall att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 6 mars. 

Ordförande  
Frank Drewes 

13.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan.  

Ordförande  
Frank Drewes 

14.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
föregående 
mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

15.  Förslag till tidsplan för 
kollegial extern 
granskning av 
forskarutbildnings-
ämnena tillämpad fysik, 
tillämpad elektronik och 
energiteknik, FS 1.6.2-
137-23. 

Kommittén diskuterar 
föreslagen tidsplan. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Fastställa föreslagen 
tidsplan för kollegial 
externa granskning av 
forskarutbildningsämnena 
tillämpad fysik, tillämpad 
elektronik och 
energiteknik. 

Ordförande 
Frank Drewes 

16.  Övergripande planering 
för kommittén för 
utbildning på 
forskarnivås arbete 2023. 

Kommittén diskuterar 
fakultetens aktivitetsplan. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Som ämne för 
nästkommande möte med 
studierektorer respektive 
doktorandrepresentanter 
fastställa utveckling av de 
fakultetsgemensamma 
delarna av 
forskarutbildningen. 
 
- Att ge ordförande och 
fakultetssamordnare i 
uppdrag att utveckla ett 
förslag till årshjul över 
möten med studierektorer 
respektive 
doktorandrepresentanter. 

Ordförande  
Frank Drewes 
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- Att KUF bjuder in 
doktorandsektionens 
styrelse till något av 2023 
års sammanträden. 
 
- Ge ordförande och 
fakultetssamordnare i 
uppdrag att bjuda in 
kursansvariga för 
fakultetens obligatoriska 
kurser på 
forskarutbildningsnivå till 
samtal om innehåll och 
potentiella 
utvecklingsinsatser. 

17.  Karriär- och 
samverkansevenemang 
för doktorander vid 
Teknisk-
naturvetenskaplig 
fakultet. 

Kommittén diskuterar  
möjliga upplägg på 
evenemang. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Ge ordförande i uppdrag 
att identifiera intressenter 
och aktörer samt att 
undersöka möjligheterna 
att instifta ett pris. 

Ordförande  
Frank Drewes 

18.  Modell för enkäter till 
doktorander vid Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten. 

Kommittén diskuterar 
syftet med och omfattning 
av enkäterna. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Ge ordförande och 
fakultetssamordnare i 
uppdrag att presentera ett 
utkast på en enkätmodell 
vid nästa sammanträde, 
innehållande ett fåtal 
frågor som ska vara stabila 
över åren för att kunna 
upptäcka trender sam en 
eller två för året specifika 
frågor. 

Ordförande 
Frank Drewes 

19.  Verksamhetsberättelse 
och verksamhetsplan för 
forskarutbildnings-
ämnena matematik och 
matematisk statistik 
2022. 

Kommittén diskuterar den 
inkomna 
verksamhetsberättelsen. 
Kommittén beslutar 
att: 

Ordförande  
Frank Drewes 
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- Lägga 
verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. 

20.  Diskussion om 
forskarutbildningsämnet 
beräkningsvetenskap. 

Ordförande informerar om 
tidigare diskussioner om 
organiseringen av 
forskarutbildningsämnet.  
Kommittén diskuterar 
därefter ämnet. 

Ordförande Frank 
Drewes 

21.  Meddelanden Ordförande och 
fakultetssamordnare 
informerar om fakultetens 
handledardag som hölls 
den 22 februari på ämnet 
etik i forskarutbildningen. 
 
Erik Steinvall informerar 
om pågående planering av 
universitetsgemensam 
doktoranddag med 
bakgrund i 2022 års 
studentkårsskrivelse. 

 

 

Frank Drewes 

Ordförande 

Frankie Ekerholm 

Sekreterare 

 

Erik Steinvall 

Justerare 
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Närvarande ledamöter 

 

Erik Björn   Kemiska institutionen 

Frank Drewes   Datavetenskap, ordförande  

Erik Steinvall    Umeå naturvetar- och teknologkår, doktorand 

Lärarledamot   Vakant 

Studerandesuppleant  Vakant 

 

Övriga närvarande 

Frankie Ekerholm  Fakultetens kansli, fakultetssamordnare, sekr. 

Laga förfall 

 

Maria Berge    Naturvetenskapernas och matematikens  

    didaktik 

Maria Hamrin   Fysik 
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