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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-03-09

TEKNAT 2021/150

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
forskarutbildningsnämnd

Tid:

Onsdag 9 mars kl 09.00

Plats

Södra fakultetsrummet, Ångström och Zoom https://uuse.zoom.us/j/65267756436

Närvarande ledamöter
Jörgen Olsson, Ordförande
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant
Joakim Widén, Sektionsrepresentant
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant, Zoom
Lars Holmer, Sektionsrepresentant
Corrado Comparotto, Doktorandrepresentant
Makoto Shigei, Doktorandrepresentant
Frånvarande ledamöter
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant
Neele Schmidt, Adjungerad doktorandrepresentant Campus Gotland

Övriga ledamöter
Susanne Paul, Utbildningsledare
Sara Lind, Utbildningsledare, sekreterare
Sofia Stenler, Utbildningsledare
Ä
Ärendenummer

de

Föredragande

§1

Mötets öppnande

Föredragande:
Ordförande

§2

Justeringsperson
Beslut: Makoto Shigei

Föredragande:
Ordförande

§3

Föregående protokoll
Beslut:
− att godkänna protokoll från 2022-01-19.

TEKNAT 2021/150
Föredragande:
Ordförande
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Ärendenummer

§4

de

Föredragande

Meddelanden
a) Utbildningsutvärderingar – utbildning på forskarnivå
i. Geovetenskap – institutionen för geovetenskaper
ii. Kemi – institutionen för kemi-Ångström
iii. Datavetenskap – institutionen för informationsteknologi

a)

TEKNAT 2020/47

Föredragande:
Ordförande och
utbildningsledare

Fakultetsnämnden beslutade 2022-02-08:
− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta
ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga
uppföljningen.
− att fastställa utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna
enligt förslag.
b) Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har lyst ut ansökan för
2022 års industridoktorander inom naturvetenskap, teknik och
medicin. Sista ansökan 19 maj.
c) Förstudie om digital individuell studieplan för utbildning på
forskarnivå vid universitetet har passerat rektors ledningsråd och
rektor har tagit riktning mot ISP-systemet utvecklat vid Göteborgs
universitet.
d) Enlight-kurs ”Designing and Building a Critical State of the Art
(SoA) for Research” är utlyst och information har spridits via
doktorandnämnden.
e) TNDR planerar konferens 16-19 maj.
§5

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

Föredragande:
Alla ledamöter

FUN tar dialog med berörda prefekter kring policy gällande resor
för doktoranderna vid campus Gotland.

§6

Antagningsberedning
Förelåg följande ärenden om antagningar:
a) Alexander William Thomas, Elektroteknik med inriktning mot
signalbehandling. Industridoktorand.
Beslut:
−

att delegera till ordförande att tillstyrka antagning av
Alexander William Thomas i elektroteknik med

TEKNAT 2022/1
Föredragande:
a) Ordförande
b-c) Ann Magnuson
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Ärendenummer

de

inriktning mot signalbehandling från och med 202203-15, efter att uppdaterad individuell studieplan med
förtydligad kursplaneringen har inkommit.
Industridoktorand.

Föredragande

b) Yang Yang. Kemi med inriktning mot materialkemi.
Industridoktorand.
Beslut:
−

att tillstyrka antagning av Yang Yang i kemi med
inriktning mot materialkemi från och med 2022-03-16.
Industridoktorand.

−

att göra ett medskick till institutionen om att överväga
att flytta fram planerat disputationsdatum så att
planerad utbildningstid täcker fyra års nettostudietid.

c) Eleonora Olsmats. Kemi med inriktning mot makromolekylär
kemi. Marie Curie-finansierad doktorand.
Beslut:
−

−

§7

§8

att tillstyrka antagning av Eleonora Olsmats i kemi
med inriktning mot makromolekylär kemi från och
med 2022-06-01. Marie Curie-finansierad doktorand.
att göra ett medskick till institutionen om att göra en
tidig revidering av den individuella studieplanen med
avseende på planeringen för examensmålen.

Internremiss för reviderade riktlinjer för modell av
utbildningsvärderingar
Synpunkter inhämtades och nämnden gjorde ett medskick om att
aspekt om lärarkompetens bör innefatta handledarkompetens.

UFV 2021/2434
Föredragande:
Ordförande och
utbildningsledare

UFV 2019/1792
Internremiss – Riktlinjer för studentinflytande vid Uppsala
Föredragande:
universitet
Ordförande och
Synpunkter inhämtades och nämnden gjorde ett medskick om
utbildningsledare
i) att den individuella studieplanen bör få en egen rubrik, ii) att
benämningen doktorander hålls konsekvent genom dokumentet, iii)
att hur synpunkter och klagomål från doktorander hanteras bör
tydliggöras i dokumentet samt iv) att förtydliga hur
doktorandrepresentanter utses till institutionsstyrelser.
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§9

de
Utvärderingsrapporter
Kemi - institutionen för kemi-BMC

Föredragande
TEKNAT 2020/47
Föredragande:
Ordförande

Beslut:

§ 10

−

att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna
åtgärderna ska genomföras och att detta ska följas upp
av forskarutbildningsnämnden i den årliga
uppföljningen.

−

att föreslå fakultetsnämnden att fastställa
utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt
förslag.

Årlig uppföljning och årlig rapport från FUN

Föredragande:
Ordförande

Arbetssättet för att slutföra rapporten till 25 mars diskuterades
och följande planerades:
− att ordförande och utbildningsledare formulerar
sammanfattningen.
− att uppföljning av åtgärder från utbildningsvärderingarna
behöver sammanfattas. Institutionerna har olika grad av
implementering/försening och ansvarsfördelningen på
institutionerna kan behöva lyftas upp. Ledamöterna
uppmanas att skicka in goda exempel och synpunkter till
ordförande.
− att addera ett stycke om Covid-19 utifrån den rapport som
sammanställts av sektions- och doktorandrepresentant samt
att ta in en reviderad siffra för uppskjutna disputationer på
grund av pandemin, då frågan om detta har tolkats på olika
sätt av institutionerna.
− att en ny version av rapport skickas för påseende till
nämnden innan rapporten lämnas in.
§11

Regelverket inom utbildning på forskarnivå
Nya riktlinjer och fakultetsgemensamma delar av allmän studieplan
för utbildning på forskarnivå.
Slutförslag inför utbildningsberedning och fakultetsnämnd.
Beslut:
−

att tillstyrka reviderat förslag på riktlinjer och
fakultetsgemensamma delar av allmän studieplan för
utbildning på forskarnivå där hänsyn till synpunkter
som inkommit till remissen har tagits.

TEKNAT 2021/300,
TEKNAT 2021/301
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§12

de
Fastställande av studieplaner
Förelåg förslag på reviderade studieplaner och engelsk
översättningar av studieplaner i:

Föredragande
TEKNAT 2022/77
Föredragande:
a-c) Ordförande

a) Tillämpad matematik och statistik (TNMAST01).
b) Datoriserad bildbehandling (TNDBIB00).
c) Datavetenskap med inriktning mot människa-datainteraktion
(TNDAVE02).
Bordlades.
§13

Inrättande av nytt forskarutbildningsämne
Förelåg förslag på inrättande av forskarutbildningsämnet teknisk
fysik med inriktning mot medicinsk teknik.
Bordlades.

§14

Utlysning av medel för fakultetsgemensamma kurser 2023

TEKNAT 2022/78
Föredragande:
Joakim Widén

Föredragande:
Ordförande

Bordlades.
Ledamöterna studerar materialet till näsa möte då beslut om
fakultetsgemensamma kurser 2023 ska tas.
§ 15 Övriga frågor

Föredragande:
Ordförande

a) Vårens mötestider
4 maj kl 9-12 (prel lunch-till-lunch internat 3-4 maj)
8 juni (antagningsberedning)
Information och diskussion.
§ 16 Sammanträdets avslutning

Vid protokollet

Sara Lind

Föredragande:
Ordförande
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Justeras

Jörgen Olsson

Makoto Shigei

