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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-03-10 

TEKNAT 2020/185 

Tid: Onsdag 10 mars kl 09.00 
Plats Mötet hölls över Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66413598161

Närvarande ledamöter 
Jörgen Olsson, Ordförande 
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant 
Joakim Widen, Sektionsrepresentant, §1-6 
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande, §1-8 
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant 
Lars Holmer, Sektionsrepresentant 
Georgii Shamuilov, Doktorandrepresentant 
Agnė Čiučiulkaitė, Doktorandrepresentant, §8- 
 

Frånvarande ledamöter
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant 
 

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

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Mötets öppnande 
 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 2 Justeringsperson 
Beslut: Stephan Wagner 

 

Föredragande:  
Ordförande 

§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 

− att godkänna protokoll från 2020-01-20 
 

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 2021-01-20 § 6 a-c. 

 
b) Internremiss breddad rekrytering. 
Ordförande återkopplar till utbildningsberedningen som hanterar 

remissen.  
 
c) Revidering föreskrifter om disputation och betygsnämnd samt 

licentiatseminarium. 
Föreskrifterna har reviderats med information från 

universitetsbiblioteket om hur många avhandlingar som ska 
tryckas. 10 exemplar har beslutats som ett minimum.  

 

TEKNAT 2021/1 (a) 
TEKNAT 2021/78 (c) 
Föredragande: 
 Ordförande/ 
utbildningsledare 
 

§ 6 Antagningsberedning 
 Förelåg förslag på antagning av 
 

a)  Rickard Höglund. Datavetenskap med inriktning mot 
datorkommunikation. Industridoktorand. 
Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Rickard Höglund till utbildning 
på forskarnivå i Datavetenskap med inriktning mot 
datorkommunikation fr o m 21-03-15.  Industridoktorand. 
  

b) Danyang Cui. Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära. Doktorand anställd vid annat lärosäte. 

Beslut: 
− att tillstyrka antagning av Danyang Cui till utbildning på 

forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära fr o m 21-03-16. Doktorand anställd vid 
annat lärosäte. 

 
c)  Sydney Pole Mwasambu. Kemi. Marie Curie doktorand. 
Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka antagning av Sydney Pole Mwasambu till 
utbildning på forskarnivå i Kemi fr o m 21-05-01, efter att 
den individuella studieplanen uppdaterats med planering 
mot examensmålen för år 1 av utbildningen och 
förtydligande av uppskattade datum för disputation samt att 
handledarutbildning följs upp för huvudhandledare. Marie-
Curie doktorand.  
 

TEKNAT 2021/1 
Föredragande: 
 Stephan Wagner (a), 
Joakim Widén (b), Ann 
Magnusson (c) 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

 
 
 

 

§ 8 Disputationer efter Corona 
 Förelåg förslag till beslut för genomförande av disputationer. 
Beslut: 

− -att förslag till beslut går vidare ut på remiss till 
institutionerna och återkommer till FUN innan beslut i 
fakultetsnämnden i juni, efter finjustering av 
formuleringarna av ordförande och utbildningsledare.  

TEKNAT 2021/77 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 9 Mål och strategier 
 Internremiss. Diskussion. Ny version cirkuleras för ett per 

capsulam-beslut om FUNs remissvar.   

TEKNAT 2020/31 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 7 Avtalsberedning stipendiefinansierad doktorand 
 Förelåg ärende om avtal för stipendiefinansierad doktorand mellan 

fakulteten och stipendieorganisationen The Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology (Development 
and Promotion of Science and Technology Talents Project 
(DPST)), Ministry of Education, Bangkok, Thailand. 

 Beslut: 
− att tillstyrka avtalet enligt förslag.  

2021/79 
Föredragande: 
 Ordförande/ 
Utbildningsledare 
 

§ 10 Rapport från utvärdering av forskarutbildningsämnen 
 Matematik. 
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 
utvärderingsrapporten enligt förslag. 
 

 

2020/47 
Föredragande: 
 Ordförande 
 

§ 11 Rapport från arbetsgrupp för sammanställning av riktlinjer 
kring forskarutbildning 
 Bordlades. 
  

< Dnr> 
Föredragande: 
 Ann Magnusson 
 

§ 5 Aktuellt inom sektioner och doktorandrådet 
 Bordlades. 

 

< Dnr> 
Föredragande: 
 Alla ledamöter 
 

§ 12 Övriga frågor 
 Information och diskussion. 
 
 a) Mötestider 2021 
11-12 maj kl 9-12 (internat, lunch-till-lunch) 

< Dnr> 
Föredragande: 
 Ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

9 juni kl 9-12 (antagningsberedning) 
25 augusti kl 9-12 
29 september kl 9-12 
13 oktober kl 9-12 
3 november kl 9-12 
8 december kl 9-12  
 
b) Doktorandhandledning på djupet: 
Seminarium 24 mars kl 10-12 om kursvärdering inom utbildning 

på forskarnivå. 
Utbildningsledare bemannar detta. 

 
c) Utbildningskonferens 16-17 mars.  
Information 

 

§ 13 Sammanträdets avslutning 
  

< Dnr> 
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 

 

Stephan Wagner 
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