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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-05-12 

TEKNAT 2020/185 

Tid: Onsdag 12 maj kl 08.00 
Plats Mötet hölls över Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61401007149

Närvarande ledamöter 
Jörgen Olsson, Ordförande 
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant 
Joakim Widen, Sektionsrepresentant 
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant 
Lars Holmer, Sektionsrepresentant 
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant 
Agnė Čiučiulkaitė, Doktorandrepresentant 
 

Frånvarande ledamöter
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande 
Georgii Shamuilov, Doktorandrepresentant 
 

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

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 2 Justeringsperson 
Beslut: Lars Holmer 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 

− att godkänna protokoll från 2020-03-10. 
 

TEKNAT 2020/185 
Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 4 Meddelanden 
 Information och diskussion. 
a) Antagningsberedning.  

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet) 
har beslutat om antagning i ärende 2021-03-10 § 6 a-c. 

 
b) Per capsulam beslut remissvar från FUN Mål och strategier. 
 
c) Verksamhets- och kvalitetsrapport FUN. 
 
d) FUN planering 2021. 
 
e) Uppföljning av individuella studieplaner. 

Tre institutioner har fått uppföljning för att öka antalet 
reviderade studieplaner med deadline 1 juni. Inför redovisning 
2021 finns förslag på att skicka ut listor från Ladok över 
registrerade doktorander så att alla institutioner följer upp 
inaktiva doktorander på samma sätt.  

 
f) Lathund för alumnarbete inom Teknat. 

Forskarutbildningsnämnden bevakar alumnarbetet inom 
fakulteten.  

TEKNAT 2021/1 (a) 
TEKNAT 2021/8 (d) 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

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

kvalitetsarbete inom sektion/doktorandråd.   

Föredragande: 
 Alla ledamöter 
 

§ 6 Antagningsberedning 
 Förelåg förslag på antagning av 

a)  Ricardo Callegari. Geovetenskap med inriktning mot 
Mineralogi, petrologi och tektonik. Double degree-doktorand. 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Ricardo Callegari till utbildning 
på forskarnivå i Geovetenskap med inriktning mot 
Mineralogi, petrologi och tektonik fr o m 21-06-01, 
förutsatt att redogörelsen från FUAP förtydligas och avtalet 
kompletteras med underskrifter.  

− att uppmana till förtydligande av aktiviteter mot 
examensmål i tidig revision av individuell studieplan.  
  

b) Isabel Carter. Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 
petrologi och tektonik. Double degree-doktorand. 

Beslut: 
− att tillstyrka antagning av Isabel Carter till utbildning på 

forskarnivå i Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 
petrologi och tektonik fr o m 21-06-01, förutsatt att 

TEKNAT 2021/1 
Föredragande: 
 Lars Holmer (a-d) 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

redogörelsen från FUAP förtydligas och avtalet 
kompletteras med underskrifter.  

− att uppmana till förtydligande av aktiviteter mot 
examensmål i tidig revision av individuell studieplan. 
 

c) Margot Patry. Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 
petrologi och tektonik. Double degree-doktorand. 

Beslut: 
− att tillstyrka antagning av Margot Patry till utbildning på 

forskarnivå i Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 
petrologi och tektonik fr o m 21-06-01, förutsatt att 
redogörelsen från FUAP förtydligas och avtalet 
kompletteras med underskrifter.  

− att uppmana till förtydligande av aktiviteter mot 
examensmål i tidig revision av individuell studieplan. 

 
d) Julia Sordyl. Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 

petrologi och tektonik. Double degree-doktorand. 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Julia Sordyl till utbildning på 
forskarnivå i Geovetenskap med inriktning mot Mineralogi, 
petrologi och tektonik fr o m 21-06-01, förutsatt att 
redogörelsen från FUAP förtydligas och avtalet 
kompletteras med underskrifter.  

− att uppmana till förtydligande av aktiviteter mot 
examensmål i tidig revision av individuell studieplan. 

 

§ 7 Fastställande av studieplaner 

 Förelåg förslag på reviderade studieplaner och engelska 
översättningar av studieplaner i: 
a) Fysik 
b) Teoretisk fysik. 
 
 Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka revideringar av studieplaner efter att redaktionella 
ändringar genomförts och tillstyrkts av respektive 
forskarutbildningsansvarig professor.  
 

TEKNAT 2021/13 
Föredragande: 
 Göran Ericsson 
 

§ 8 Digitalt deltagande av opponent och betygsnämndsledamöter 
vid disputationer 
 Förelåg slutgiltigt förslag till beslut för genomförande av 

disputationer. 
Beslut: 

TEKNAT 2021/77 
Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

− att föreslå fakultetsnämnden att besluta om digitalt 
deltagande enligt förslag.  

§ 9 Utlysning av medel för fakultetsgemensamma kurser på 
forskarnivå 2022 inom teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

 Beslut: 

TEKNAT 2020/133 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

 − att tillstyrka utlysningstexten efter omformulering av hur i) 
progression mot examensmål och ii) pedagogisk idé är 
formulerade. Forskarutbildningsnämnden uppdrar till 
ordförande och utbildningsledare att slutjustera förslaget. 

 

§ 10 Rapport från utvärdering av forskarutbildningsämnen 

a) Institutionen för fysik och astronomi 
b) Institutionen för materialvetenskap. 

  
Beslut: 

− att uppdra till ordförande och utbildningsledare att 
genomföra smärre redaktionella ändringar i slutsatsen (a).  

− att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna 
ska genomföras och att detta ska följas upp av 
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen (a 
och b). 

− att förslå fakultetsnämnden att fastställa 
utvärderingsrapporten enligt förslag (a och b). 
 

 

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
Ordförande 

 
 

§ 11 Rapport från arbetsgrupp för sammanställning av riktlinjer 
kring forskarutbildning 

 Beslut  

− att tillstyrka följande skärpningar eller förtydliganden som 
arbetsgruppen har föreslagit till de uppdaterade riktlinjerna 
jämfört med riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid UU 
eller med jämfört med tidigare riktlinjer: 
 
a) Double degree doktorander: Utlysning till gemensam 
forskarutbildning sker gemensamt efter att avtal har 
upprättats mellan parterna. 
 
b) Individuell studieplan:  Den avsedda studieplansmallen 
ska användas. 
 
c) Individuell studieplan: Den individuella studieplanen ska 
innehålla en tidsplanering och ska användas aktivt i 
planering och uppföljning av studierna utifrån 
examensmål i högskoleförordningen. 

Föredragande: 
Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

 
d) Individuell studieplan: FUAP eller biträdande FUAP 
ansvarar för att den årliga revideringen sker. 
 
e) Individuell studieplan: Revideringen innebär en 
uppföljning av doktorandens progression i förhållande till 
examensmålen och tidigare plan, samt planering för fortsatt 
utbildning. Om betydande avvikelser från tidigare plan 
identifieras, skall detta utredas och motiveras. Studieplanen 
ska då fastställas av prefekten.  
 
f) Individuell studieplan: Doktorander vid teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten som undervisar ska läsa 
högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp, 
motsvarande 5 veckors heltidsstudier.  
 
g) Studiefinansiering (förtydligande om undantag): 
Doktorander med finansiering via International Science 
Programme (ISP) och doktorander med Erasmus Mundus 
stipendium från Marie Skłodowska Curie-program hanteras 
i särskild ordning.  
 
h) Studiefinansiering: [Skrivningarna om att bedömning 
och planering ska göras, genom avstämning mot den 
individuella studieplanen, för att avgöra huruvida en 
doktorand uppfyller kraven för 50% respektive 80% , 
förtydligas i de nya riktlinjerna. På samma sätt förtydligas 
skrivningar kring studietid och aktivitetsprocent.]  
 
i) Handledning: Institutionen ansvarar för att erbjuda 
kompetensutveckling för handledarna. 
 
j) Publicering av avhandling: Om doktoranden har författat 
en avhandlingsuppsats tillsammans med en annan person 
får den beaktas endast i den mån som den enskilda insatsen 
kan urskiljas.  
[Detta formaliseras med en skrivning om rekommendation 
att beskriva respondentens bidrag i de artiklar som en 
sammanläggningsavhandling baserar sig på. ] 

   

§ 12 Övriga frågor 
 Information och diskussion. 
 
a) Mötestider 2021 

9 juni kl 9-12 (antagningsberedning) 
25 augusti kl 9-12 
29 september kl 9-12 
13 oktober kl 9-12 (forskarutbildningskurser) 

Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

3 november kl 9-12 
8december kl 9-12 (antagningsberedning) 

 
b) Datum för UTNARM: 

11 november 
 

c) FUS-möte: 
15 november eftermiddag. 
 

 

§ 13 Sammanträdets avslutning 
  

Föredragande: 
 Ordförande 
 

 

 

Denna version av protokollet är i efterhand tillgänglighetsanpassad. Protokoll med 
signaturer finns i diariet, vänligen skicka epost till pia.westerlund@uadm.uu.se för att få 
en kopia. 

Vid protokollet 
 

Sara Lind 

Justeras
 

 Jörgen Olsson 

 

Lars Holmer 
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