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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Catharina Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Ordförande anmäler ett extraärende (§ 17; information om
forskningspropositionen). Med detta godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-12-14 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av rektor: Finansiering av etikverksamheten vid KI 2021, dnr
1-818/2020
b) Beslut av rektor: Handlingsplan för breddad rekrytering och breddat
deltagande 2021 – 2023, dnr 1-922/2020
c) Beslut av rektor: Plan för jämställdhetsintegrering av KI 2021 – 2022,
dnr 1-971/2020
d) Beslut av Medicinska föreningens ordförande: Valeria Messina utsedd
till studentrepresentant för samråd på KFU:s ordförandebeslut
e) Beslut av ordföranden i forskningsrådet: Uppdrag till
utvärderingsenheten vid KI att utvärdera de kliniska forskartjänsterna
samt forskar-AT, dnr 1-801/2020
f) Återrapportering av kvalitetsarbetet 2020 – KFU (inskickad till
samordningsgruppen för kvalitetsarbete), dnr 1-831/2020
g) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-12-15
h) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-12-16
i) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2020-11-10 och 2020-12-16
j) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2020-12-16
k) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2020-11-05
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:57
2020:58

Hantering av bihandledares åtagande
Ordförande till disputationskommittén (Lena Palmberg), dnr
1-1025/2020
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2020:59
2020:60
2020:61
2020:62
2020:63
2021:1

Revidering av KI:s forskarutbildningsprogram, uppdrag och
anvisningar, dnr 1-1021/2020
Extra antagning till den nationella forskarskolan i kroniska
inflammatoriska sjukdomar (NCRSCID), dnr 3-5529/2020
Ekonomiskt stöd för deltagande i iGEM 2020
Uppdrag till utvärderingsenheten att sammanställa resultat från
exit poll 2017 – 2020, dnr 1-1076/2020
Undantag från tidskrav på mobilitet för doktorand inom KINIH-programmet
Godkännande av fortsatt utbetalning av beviljade CSTP-medel
efter justering av projekt, dnr 3-59/2021

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Europeiskt utbildningssamarbete och Europauniversitetet NeurotechEU
Maria Olsson och Albin Gaunt informerar om målsättningarna för samarbetet.
Det tematiska Europauniversitetet inom neurovetenskap och relaterad
teknologi, NeurotechEU, är ett 3-årigt pilotprojekt med finansiering från EU.
Diskussion följer avseende vad samarbetet kan komma att betyda för KI, samt
vilka möjligheter och utmaningar kommittén ser.
§8
KI:s riskanalys för 2021
Dnr 1-749/2020
Outi Sjölund informerar om KI:s riskanalys för 2021 inklusive prioriterade
risker att hantera. Nästa steg är att fördela uppdrag och fastställa
handlingsplaner. Diskussion följer.
§9
Återrapportering från forskarhandledarutbildningen
Dnr 1-36/2021
Kent Jardemark informerar om forskarhandledarutbildningen. Diskussion
följer om planerade förändringar och utvecklingsmöjligheter för grundkursen,
bl.a. avseende ett nytt moment om stöd till doktorander som hamnat i kris.
§ 10
Återrapportering från studentkåren
Studentrepresentanterna har inget att rapportera (doktorandsektionens styrelse
har ännu inte haft sitt första möte).

4 (6)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2021:1
Sammanträde 2021-01-28

§ 11
Forcering av individuella studieplaner
Dnr 1-18/2021
Karin Vågstrand föredrar ärendet. Det är ett krav enligt högskoleförordningen
att alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP). Det är också ett
krav att denna ska upprättas i samråd med doktorand och handledare. Det kan
dock i undantagsfall uppstå situationer då lärosätet måste fastställa en ISP utan
att samråd har gått att genomföra.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att följande ska gälla vid forcering av individuella studieplaner:
Endast vid följande situationer får studierektor (på delegation av prefekt)
forcera fastställandet av en individuell studieplan utan att samråd har gjorts
med doktorand och/eller handledare.
1. Då en doktorand eller handledare till följd av en konfliktsituation antingen
inte kan komma överens om vad som ska ingå i den individuella
studieplanen och/eller att någon av parterna vägrar att godkänna den.
Förutsättningar för att forcering får göras:
o Doktorand och handledare ska ha getts flera möjligheter att färdigställa
och godkänna studieplanen.
o Doktorand och handledare måste informeras varför studieplanen
fastställs utan vederbörandes godkännande samt informeras om att den
individuella studieplanen är ett styrdokument som måste följas även
om de inte gett sitt godkännande samt att en doktorand som inte följer
studieplanen kan få sina resurser indragna.
o Det som har föregått forceringen ska dokumenteras. Antingen tas ett
diarienummer ut och dokumentationen arkiveras i KI:s ordinarie arkiv
eller så laddas dokumentationen upp i ISP-systemet. Det ska av
dokumentationen framgå vilka samtal som har förts, vilka som har
närvarat, skälet till att vederbörande inte godkänner, samt
studierektorns bedömning.
o Studierektor, eventuellt i samråd med central studierektor och/eller
vicerektor, avgör hur studieplanen ska formuleras.
o Prefekten ska informeras.
2. Då doktorand eller handledare inte kan godkänna i systemet av skäl man
inte kan styra över, t.ex. allvarlig sjukdom.
Förutsättningar för att forcering får göras:
o Studierektor måste försäkra sig om att berörd person verkligen inte kan
godkänna i systemet och ta reda på skälet till detta, t.ex. i samråd med
institutionens HR. Detta ska sedan dokumenteras och dokumentationen
ska antingen diarieföras och arkiveras i KI:s ordinarie arkiv eller
laddas upp som bilaga i ISP-systemet.
o Prefekten ska informeras.
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En forcering i ISP-systemet ska göras på följande sätt:
• Studierektor eller administratör skriver i meddelandeloggen att
forcering gjorts tillsammans med en hänvisning till aktuell
dokumentation.
• Studierektor godkänner studieplanen i stället för handledare och/eller
doktorand varefter studieplanen går vidare i beslutsflödet.
§ 12
Eventuella subanalyser i kommande sammanställning av resultat från
exit poll 2017 – 2020
Dnr 1-1076/2020
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Utvärderingsenheten på
LIME har fått i uppdrag att göra en sammanställning av resultaten från exit
poll för åren 2017–2020 på institutionsnivå samt en omfattande rapport på KInivå. Diskussion följer avseende möjliga subanalyser, t.ex. avseende kliniska
doktorander som deltagit/ej deltagit i forskarskolor och heltidsdoktorander
som erhållit/ej erhållit KID-medel.
§ 13
Statistik från 2020
Karin Vågstrand presenterar statistik från 2020. Under 2020 antogs 377 nya
doktorander vilket är ungefär samma nivå som 2018, och innebär därmed en
återhämtning från minskningen av antalet nyantagningar i gruppen
doktorander med anställning vid KI under 2019.
§ 14
Delprojektet forskarstöd inom projektet ett sammanhållet
verksamhetsstöd
Ulrica Lundin och Vendela Magnusson informerar om projektet ett
sammanhållet verksamhetsstöd och delprojektet forskarstöd. Diskussion följer.
§ 15
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 16
Handlingsplan för forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten
forskning
Dnr 1-410/2020
Lena Atterwall och Erika Franzén informerar om pågående arbete. Kommittén
diskuterar förslaget till handlingsplan och vilka aktiviteter som KFU anser ska
prioriteras. Handlingsplanen ska nu revideras efter inkomna synpunkter från
remissinstanserna. Diskussionen fortsätter vid kommitténs internat.
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§ 17
Extraärende: Information om forskningspropositionen.
Karin Schmekel informerar om regeringens forskningspolitiska proposition för
2021, med fokus på de frågor som är viktiga för KI. Diskussion följer, bl.a.
avseende den föreslagna avsättningen till Vetenskapsrådet för forskarskolor
för lärare på hälso- och sjukvårdsutbildningar.
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