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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-08-25

TEKNAT 2021/150

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
forskarutbildningsnämnd

Tid:

Onsdag 25 augusti kl 09.00

Plats

Mötet hölls över Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62014982552

Närvarande ledamöter
Jörgen Olsson, Ordförande
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande, från §3
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant
Joakim Widen, Sektionsrepresentant, ej §10c
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant, ej §9
Lars Holmer, Sektionsrepresentant
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant
Corrado Comparotti, Doktorandrepresentant

Frånvarande ledamöter

Övriga ledamöter
Susanne Paul, Utbildningsledare
Sara Lind, Utbildningsledare, sekreterare

Ärendenummer

Ärende

Föredragande

§1

Mötets öppnande

Föredragande:
Ordförande

§2

Justeringsperson
Beslut: Göran Ericsson

Föredragande:
Ordförande

§3

Föregående protokoll
Beslut:
− att godkänna protokoll från 2021-05-12.

TEKNAT 2020/185
Föredragande:
Ordförande
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Ärendenummer

Ärende

§4

TEKNAT 2021/1 (a,b)
Meddelanden
Information och diskussion.
Föredragande:
a) Antagningsberedning.
Ordförande
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet)
har beslutat om antagning i ärende 2021-05-12 § 6 a-c.

Föredragande

b) Antagningsberedning 2021-06-09. Teknisk- och
naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet) har
beslutat om antagning i ärendena
i. Anastasia Shyrokaya. Geovetenskap med inriktning mot
miljöanalys. Marie Curie-finansierad doktorand.
ii. Emma Jane Allwright. Meteorologi. Marie Curie-finansierad
doktorand.
iii. Ferran López Martí. Meteorologi. Marie Curie-finansierad
doktorand.
iv. Saptarshi Hazra. Datavetenskap med inriktning mot
datorkommunikation. Industridoktorand.
b) Användning av Studium inom forskarutbildning
Användning av Studium för forskarutbildningskurser är en
möjlighet, mao inget krav. Mer information om användning av
Studium är på gång till berörda lärare och administratörer.
Viktigaste budskapet till verksamheten är att god
framförhållning krävs för att administrera
forskarutbildningskurser i Studium. Inom fakulteten ska alla
doktorander registreras på kurs i Ladok. Användning av
Studium öppnar upp för samtliga doktorander inklusive
gästdoktorander att läsa motsvarande forskarutbildningskurs
som kurs på avancerad nivå.
§5

Aktuellt inom sektioner och doktorandrådet
Sektions- och doktorandrepresentanter redogjorde för aktuellt
kvalitetsarbete inom sektion/doktorandråd.

§6

Beredning av antagningsstopp
Förelåg förslag på antagningsstopp för doktorander i
forskarutbildningsämnet kemisk fysik
Beslut:

Föredragande:
Alla ledamöter

TEKNAT 2021/208
Föredragande:
Ann Magnuson

− att tillstyrka antagningsstopp för doktorander i
forskarutbildningsämnet kemisk fysik.
§7

Uppföljning av revidering av individuella studieplaner
Förelåg anmodan till institutionerna nedan att komplettera sin
redovisning av individuella studieplaner.
a) Institutionen för fysik och astronomi

Föredragande:
a) Göran Ericsson
b) Lars Holmer
c) Anders Virtanen
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Ärendenummer

Ärende

Föredragande

b) Institutionen för geovetenskaper
c) Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Information från sektionsrepresentanter.
Redogörelse av sektionsrepresentanterna. Vid fakulteten har
antalet doktorander med ej berättigad anledning halverats genom
uppföljningen.
§8

Fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå 2022
a) Beställning av fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå
2022.

TEKNAT 2021/133
Föredragande:
Ordförande

Beslut:
− att beställa introduktionskurser och etikkurser med
omfattning motsvarande för 2021. Medskick till
kursansvariga för introduktionskurserna är att inkludera
medel för förebyggande stresshantering i kursens budget.
b) Förelåg förslag på tidsplan för hantering av inkomna
ansökningar.
Beslut:
− Att fastställa tidsplan för hantering av inkomna ansökningar
enligt nedan.
§9

Tidsplan för hantering av inkomna ansökningar:
Ansökningar inkommer 15 september.
Sammanställning skickas ut till FUN senast den 21
september
FUN lämnar kommentarer senast den 1 oktober
Sammanställning av FUNs kommentarer skickas ut med
handlingarna den 6 oktober
FUN beslutar om tilldelning den 13 oktober

VP2022
Förelåg förslag på text för avsnitt 3.4.
Information och diskussion.

§ 10 Rapport från utvärdering av forskarutbildningsämnen
a) Teknik - institutionen för elektroteknik
b) Teknik - institutionen för samhällsbyggnad och industriell
teknik
c) Biologi - institutionen för ekologi och genetik
Beslut (a-c):
− att uppdra till ordförande och utbildningsledare att
genomföra smärre redaktionella ändringar i slutsatserna.

TEKNAT 2020/304
Föredragande:
Ordförande
TEKNAT 2020/47
Föredragande:
a-b) Joakim Widén
c) Anders Virtanen
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Ärendenummer

§ 11

Ärende
− att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna
ska genomföras och att detta ska följas upp av
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen.
− att förslå fakultetsnämnden att fastställa
utvärderingsrapporten enligt förslag.
Årlig uppföljning av forskarutbildning
Information och diskussion om förslag på årlig uppföljning enligt
ny modell. Ordförande och utbildningsledare tar fram ett
underlag för nya modellen till nästa möte.

§ 12

§ 13

§ 14

Avtalsberedning för stipendiefinansiering via stiftelsen Sven
och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning
Information och förberedande diskussion av avtalet.
Rapport från arbetsgrupp för sammanställning av riktlinjer
kring forskarutbildning
Information av sammankallande och diskussion.
Utnarm 2021
Planering inför bemanning av digital monter 11 november.
Utbildningsledare skickar ut information och inbjudningar till alla
ledamöter.

§ 15

Övriga frågor
Planering inför bemanning av digital monter 11 november.
a) Mötestider 2021
29 september kl 9-12
13 oktober kl 9-12 (forskarutbildningskurser)
3 november kl 9-12
8 december kl 9-12 (antagningsberedning)

Föredragande

Föredragande:
Ordförande och
utbildningsledare

Föredragande:
Ordförande och
utbildningsledare
Föredragande:
Ann Magnuson och
ordförande
Föredragande:
Ordförande och
utbildningsledare

Föredragande:
Ordförande

b) Datum för UTNARM:
11 november kl 9-16
c) FUS-möte:
15 november eftermiddag.
§ 16 Sammanträdets avslutning

Föredragande:
Ordförande
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Detta protokoll är i efterhand tillgänglighetsanpassat. För version med underskrifter
kontakta pia.westerlund@uadm.uu.se.
Vid protokollet

Sara Lind

Justeras

Jörgen Olsson

Göran Ericsson

