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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-09-29 

TEKNAT 2021/150 

Tid: Onsdag 29 september kl 09.00 
Plats Mötet hölls över Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62057968703

Närvarande ledamöter 
Jörgen Olsson, Ordförande 
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande 
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant 
Joakim Widén, Sektionsrepresentant 
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant  
Lars Holmer, Sektionsrepresentant 
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant  
Corrado Comparotto, Doktorandrepresentant 

Frånvarande ledamöter

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

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 2 Justeringsperson 
Beslut: Ann Magnuson 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 

− att godkänna protokoll från 2021-08-25. 
 

 

TEKNAT 2021/150 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 4 Meddelanden 
a)  Förstudie för digital ISP inrättad av rektor 2021-09-07.  
b)  Fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå 2022. 
c)  Återremitterade utvärderingsrapporter inom sektionen för 

teknik. 
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 
Institutionen för elektroteknik 

 a) UFV 2021/1826 
 b) TEKNAT 2021/133 

c, d) TEKNAT 2020/47 
e) TEKNAT 2021/208 
Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

d) Utvärderingsrapport Institutionen för ekologi och genetik 
fastställd 2021-09-07. 

e) Antagningsstopp i forskarutbildningsämnet kemi med 
inriktning mot kemisk fysik (TNKEMI10) infört fr.o.m. 2021-
10-01. 

§ 5 Aktuellt inom sektioner och doktorandrådet 
Sektions- och doktorandrepresentanter redogjorde för aktuellt 

kvalitetsarbete inom sektion/doktorandråd.   
 

Doktoranderna önskar en förtydligande på hemsidan om när i tid 
de fakultetsgemensamma kurserna ges.  
 

Föredragande: 
 Alla ledamöter 
 

§6 Antagningsberedning 

Förelåg följande ärenden om antagningar: 
 a) Sonja Heidi Maria Greiner. Geovetenskap med inriktning mot 

mineralogi, petrologi och tektonik. Double degree-doktorand.  
 
Beslut: 

− att delegera till ordförande att tillstyrka antagning av Sonja 
Heidi Maria Greiner till utbildning på forskarnivå i 
geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och 
tektonik fr o m 21-10-15 till ordförande efter att avtalet 
godkänts från Islands universitet och signerats av parterna. 
Double degree-doktorand.  
 

− att göra ett medskick till institutionen om att administrativt 
lägga in alla biträdande handledare samt att undersöka om 
etikkurs kan läsas tidigare.  
 

 b) Niklas Hansson. Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära. Doktorandanställning vid annat lärosäte. 
 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Niklas Hansson till utbildning på 
forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära fr o m 21-10-05. Doktorandanställning vid 
annat lärosäte.  
 

 c) Guilo Cavaliere. Teknisk fysik med inriktning mot 
materialvetenskap. Marie Curie finansierad-doktorand. 
 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Guilo Cavaliere till utbildning på 
forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot 
materialvetenskap fr o m 21-10-05. Marie Curie 

TEKNAT 2021/1 
Föredragande:  
a) Lars Holmer 

b-d, f-g) Joakim Widén  
e) Stephan Wagner 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

finansierad-doktorand. 
 

d) Vidhiaza Leviandhika. Teknisk fysik med inriktning mot 
tribomaterial. Marie Curie-finansierad doktorand.  
 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Vidhiaza Leviandhika till 
utbildning på forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot 
tribomaterial fr o m 21-10-05. Marie Curie finansierad-
doktorand. 
 

 
e) Nora Al-Naami. Datavetenskap. Industridoktorand. 
 
Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka antagning av Nora Al-Naami till utbildning på 
forskarnivå i datavetenskap fr o m 21-10-01 efter att datum 
på avtalet har justerats, signaturer finns på plats på alla 
dokument, samt att den individuella studieplanen har 
förtydligats i de punkter som rör kursdelen och 
projektplanen. Industridoktorand. 

 
f) Alexander Neussgen. Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära. Doktorandanställning vid annat lärosäte. 
 
Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka antagning av Alexander Neussgen till utbildning 
på forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära fr o m beslutsdatum efter att en uppdaterad 
redogörelse från FUAP inkommit som beskriver FUAPs 
bedömning av kandidaten i och med att det inte finns någon 
urvalsprocess i Uppsala. Doktorandanställning vid annat 
lärosäte.  

− att göra ett medskick till institutionen om att uppmana till 
tidig revidering av den individuella studieplanen med 
avseende på: i) uppdatering av handledarkollegiet under pkt 
20 så att det överensstämmer med vad som angivits på 
antagningsblanketten, ii) tydliggörande av kursdelen (etik 
och pedagogisk kurs är kurser som ges i Köln), iii) 
förbättring av avhandlingstiteln, iv) utvidgning av 
forskningsplan för projektet, v) formerna för handledning.  
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

g) Marcus Irmer. Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära. Doktorandanställning vid annat lärosäte. 
 
Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka antagning av Marcus Irmer till utbildning på 
forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära fr o m beslutsdatum efter att en uppdaterad 
redogörelse från FUAP inkommit som beskriver FUAPs 
bedömning av kandidaten i och med att det inte finns någon 
urvalsprocess i Uppsala. Doktorandanställning vid annat 
lärosäte. 
 

− att göra ett medskick till institutionen om att uppmana till 
tidig revidering av den individuella studieplanen med 
avseende på: i) tydliggörande av kursdelen (etik och 
pedagogisk kurs är kurser som ges i Köln), ii) formerna för 
handledning. 

 

§7 Inrättande av nytt forskarutbildningsämne och 
antagningsstopp  

a) Förelåg förslag på inrättande av forskarutbildningsämnet kemi 
med inriktning mot makromolekylär kemi. 

b) Förelåg förslag på antagningsstopp för doktorander i 
forskarutbildningsämnet kemi med inriktning mot 
polymerkemi (TNKEMI08) 

 
Beslut: 

- att tillstyrka inrättande av forskarutbildningsämnet kemi 
med inriktning mot makromolekylär kemi samt att tillstyrka 
antagningsstopp för doktorander i forskarutbildningsämnet 
kemi med inriktning mot polymerkemi.   

 

a) TEKNAT 2021/248 
b)  TEKNAT 2021/208  

Föredragande:  
Ann Magnuson 

§ 8 Avtalsberedning för stipendiefinansiering via stiftelsen Sven 
och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning 
 

Beslut: 
- att tillstyrka framlagt förslag på avtal.   

 
 

TEKNAT 2021/249 
Föredragande: 
Ordförande och 
utbildningsledare 

§ 11 Årlig uppföljning av forskarutbildning 
 
Beslut: 

TEKNAT 2021/250 
Föredragande:  
Ordförande och 
utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

- att införa förändring av årlig uppföljning av 
forskarutbildning så att den ligger separat från övrig 
återrapportering från institutionen samt att den flyttas i 
årsplaneringen till att pågå från november/december till 
början av februari.  

 

§ 9 VP2022  
 Förelåg förslag på text för avsnitt 3.4. 

 
Beslut: 

- att tillstyrka VP-text enligt förslag tillsammans med ett 
förtydligande om årlig uppföljning av forskarutbildning.    
 

TEKNAT 2020/304 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 10 Rapport från utvärdering av forskarutbildningsämnen 

Biologi - institutionen för organismbiologi 
Beslut: 

 -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 utvärderingsrapporterna 
inklusive slutsatserna enligt förslag. 
 

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
Anders Virtanen 

 
 

   

§ 12 Vision och mål – identifiering av forskarutbildningsfrågor 
 
Bordlades till nästa möte. 
 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 13 Utnarm 2021 
  
Information  
 
 

Föredragande: 
Ordförande och 
utbildningsledare 
 

 

§ 14 Övriga frågor 
 
a) Mötestider ht 2021 
13 oktober kl 9-12 (extramöte, forskarutbildningskurser) 
3 november kl 9-12 
11 november Utnarm, heldag 
15 november FUS-möte kl 13-16 
8 december kl 9-12 (antagningsberedning) 
 

Föredragande: 
 Ordförande  
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b) Mötestider vt 2022 

19 januari kl 9-12 
20 januari FUAP-möte kl 13-16 
9 mars kl 9-12 
11 maj kl 9-12 (ev lunch-till-lunch internat 10-11 maj) 
8 juni (antagningsberedning) 
Information och diskussion. 
 

§ 15 Sammanträdets avslutning 
 
 
 

 

Föredragande: 
 Ordförande 
 

Detta protokoll är i efterhand tillgänglighetsanpassat. Signerat protokoll finns i diariet och 
kopia kan erhållas via ett mail till pia.westerlund@uadm.uu.se . 
 
Vid protokollet 
 

Sara Lind 

Justeras
 

 Jörgen Olsson 

 

Ann Magnuson 

mailto:pia.westerlund@uadm.uu.se
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