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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-10-13 

TEKNAT 2021/150 

Tid: Onsdag 13 oktober kl 09.00 
Plats Mötet hölls i Kryddsalvian Segerstedt och över Zoom https://uu-

se.zoom.us/j/67481122130 

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

Frånvarande ledamöter 
Joakim Widén, Sektionsrepresentant 

Övriga ledamöter
Susanne Paul, Utbildningsledare, §1-3 
Sara Lind, Utbildningsledare, sekreterare 

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 2 Justeringsperson 
Beslut: Corrado Comparotto 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 3 Meddelanden 
 a) Disputationer och betygsnämnd.  

Utbildningsledare har haft diskussion med sektionsdekanerna och 
det har framkommit önskemål om tydliggörande av riktlinjerna 
kring detta. 
 
b) Prolongation för doktorander med förtroendeuppdrag. 
Revidering av riktlinjerna på central nivå och vid fakulteten pågår.  
 
 
 

 b) UFV 2021/2081, 
TEKNAT 2020/201 

  
Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 4 Fakultetsgemsamma kurser på forskarnivå 2022 

Fakultetsnämnden har avsatt 2 000 000 kronor för 
fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser 2021. Det förelåg 
37 ansökningar om medel för anordnande av fakultetsgemensamma 
kurser på forskarnivå. Inom ramen för avsatta medel hanterades 
även kurserna Research Ethics for Science and Technology och 
kursen Ethics of technology and science (del I).  
 

Beslut: 

− att tilldela medel till kurser enligt bilaga 1.  

− att utbildningsledare meddelar kontaktpersonerna för 
ansökningarna om beslut via mail. 

− att kurserna Research Ethics for Science and Technology och 
kursen Ethics of technology and science (del I), utan särskild 
granskning kan utgöra den obligatoriska etikkursen om 2 hp 
för licentiatexamina och doktorsexamen på forskarnivå.  

− att utbildningsledare kontaktar kursansvariga för 
statistikkurser så att de kan samordnas på webben.  

− att forskarutbildningsnämnden till nästa utlysningsperiod 
undersöker modellen för etikutbildning, inventerar om 
fakulteten ska ha ett visst utbud av forskarutbildningskurser, 
tex inom skrivande och statistik samt undersöker hur 
fakulteten kan jobba strategiskt för att tillgängliggöra kurser 
på avancerad nivå inom utbildning på forskarnivå.  

TEKNAT 2021/133 

 

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

a) 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. 
 

Föredragande: 
 Ordförande  
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§ 6 Sammanträdets avslutning 
 
 
 

 

Föredragande: 
 Ordförande 
 

Detta protokoll är i efterhand tillgänglighetsanpassat. Protokoll med signaturer finns i 
diariet och kan tillhandahållas via ett mail till pia.westerlund@uadm.uu.se 
 
 
Vid protokollet 
 

Sara Lind 

Justeras
 

 Jörgen Olsson 

 

Corrado Comparotto 
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