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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-01-19 

TEKNAT 2021/150 

Tid: Onsdag 19 januari kl 09.00 
Plats Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63916681255 

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

Frånvarande ledamöter 
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant  

Övriga ledamöter
Susanne Paul, Utbildningsledare 
Sara Lind, Utbildningsledare, sekreterare 
Neele Schmidt, Adjungerad doktorandrepresentant Campus Gotland 

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 2 Justeringsperson 
Beslut: Anders Virtanen 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 

− att godkänna protokoll från 2021-11-03. 
 

 

TEKNAT 2021/150 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 4 Meddelanden 

a) Antagningsberedning. Teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden (arbetsutskottet) har beslutat om 
antagning i ärenden 2021-11-03 § 6 a-d. 

a) TEKNAT 2021/1 
b) TEKNAT 2021/1,                    
TEKNAT 2022/1 
c) TEKNAT 2021/302 
d) TEKNAT 2021/300, 
TEKNAT 2021/301 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

b) Antagningsberedning 2021-12-08 Teknisk-
naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet) har 
beslutat om antagning i ärendena: 
 
i. Calum James Edward. Geovetenskap med inriktning mot 
naturgeografi. Double degree doktorand.  
 
ii. Konstantin Kim. Fysik med inriktning mot rymd- och 
plasmafysik. Anställning vid annan myndighet/lärosäte 
(Institutet för rymdfysik) 
 
iii. Caroline Uppsäll. Datavetenskap med inriktning mot 
datavetenskapens didaktik. Doktorand med anställning vid 
annat lärosäte / forskarutbildning inom tidigare tjänst 
(kompetensutveckling). 

c) Blankett för anmälan om studieavbrott inom utbildning på 
forskarnivå.  
 
Beslut taget vid antagningsberedning 2021-12-08: 
−   att tillstyrka blanketten enligt förslag. 
−   att tillstyrka att fakulteten ska arbeta utifrån blanketten. 
 

d) Regelverket inom utbildning på forskarnivå 
 
Fakultetsgemensamma delar av allmän studieplan och nya 
riktlinjer för utbildning på forskarnivå 
 
Beslut tagna vid antagningsberedning 2021-12-08: 
−   att tillstyrka förslag på reviderade riktlinjer för 
utbildning på forskarnivå med redaktionella ändringar 
(rörande svenskutbildning, disputationer, 
examensbenämningar) som införs av arbetsgruppen. 
−   att tillstyrka förslag på reviderade 
fakultetsgemensamma delar av allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå med redaktionella ändringar 
(rörande svenskutbildning, disputationer, 
examensbenämningar) som införs av ordförande och 
utbildningsledare. 
−   att föreslå fakultetsnämnden att skicka remiss till 
institutioner och berörda studentkårer. 
−   att delegera till utbildningsledare att efterfråga om 

utskottet för lika villkor vill ta del av remissen och om så är 
fallet föreslå fakultetsnämnden att skicka remiss även till 
dit. 

Föredragande:  
Ordförande och 
utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

−  att informera utbildningsberedningen på nästa möte att 
remissrunda för nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå 
planeras. 

 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(arbetsutskottet) har 2022-01-11 beslutat om internremiss 
för nya riktlinjer och fakultetsgemensamma delar av allmän 
studieplan för utbildning på forskarnivå, med svar senast 
2022-02-11. 
 
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid universitetet 
Kommer troligen öppnas för revidering under våren. 
Utbildningsledare bevakar.  
 

e) Utvärderingskonferens 1 april 2022 
   

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

kvalitetsarbete inom sektion/doktorandråd.   
 

 

Föredragande: 
 Alla ledamöter 
 

§6 Antagningsberedning 
Diskussion om arbetssätt. 

 
  

 
Föredragande:  
Ordförande 

§7 Tillgodoräknande av etikkurs 
Förelåg anhållan om dispens för obligatorisk etikkurs för 

utbildning på forskarnivå.  
a) Gubb Marit Stigson. Naturresurser och hållbar utveckling. 
b) Charlotte Flodin. Naturresurser och hållbar utveckling. 

Beslut (a+b) 
−    att kursen Research ethics in the social sciences, 7,5 hp, 

som ges vi vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, kan 
tillgodoräknas som den obligatoriska utbildningen i 
forskningsetik vid fakulteten (motsvarande 2 hp). 

 

TEKNAT 2022/7 
Föredragande: 
 Ordförande 

§ 8 Rapport från doktorandrådet 
Diskussion om frågeställningar kring Campus Gotland, 
forskarutbildningskurser, doktorandrepresentanter, visum och 
progressionsuppföljning av studier. 
 
   

Föredragande: 
Corrado Comparotto, 
Makoto Shigei, 
Neele Schmidt 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 9 Utvärderingsrapporter 
a) Geovetenskap - institutionen för geovetenskaper 
b) Kemi - institutionen för kemi-Ångström 
c) Datavetenskap – institutionen för informationsteknologi 
Beslut (a-c): 

− 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: 
  a) Lars Holmer 
 b) Ann Magnuson 
 c) Stephan Wagner 

§ 10 Årlig uppföljning och årlig rapport från FUN 
Följande arbetssätt planerades inför nästa möte i 
forskarutbildningsnämnden: 

− Rapporterna läggs i en mapp på Medarbetarportelen.  

− Ordförande ansvarar för en ram till rapport.  

− Sektionsrepresentant matematik/data samt en 
doktorandrepresentant sammanfattar Covid19-situtationen. 

− Alla ledamöter går igenom materialet och bidrar till 
diskussion. 
 

Föredragande:  
  Ordförande 

§ 11 Övriga frågor 
 
a) Vårens mötestider 
20 januari FUAP-möte kl 13-16, digitalt via zoomlänk 
9 mars kl 9-12 
4 maj kl 9-12 (prel lunch-till-lunch internat 3-4 maj) 
8 juni (antagningsberedning) 
Information och diskussion. 
 
b) Ny studierektor för utbildning på forskarnivå vid institutionen 
för kemi-BMC är Daniel Globisch.  

Föredragande:  
  Ordförande 

  
 

§ 12 Sammanträdets avslutning Föredragande:  
Ordförande 
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Detta protokoll är i efterhand tillgänglighetsanpassat. Version med signaturer finns i 
diariet. Vänligen kontakta pia.westerlund@uu.se för kopia av protokollet. 
 
Vid protokollet 
 

Sara Lind 

Justeras
 

 Jörgen Olsson 

 

Anders Virtanen 

mailto:pia.westerlund@uu.se
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