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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Erika Franzén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2021-02-25 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Skrivelse till Utbildningsdepartementet: De höjda kraven för permanent
uppehållstillstånd i förslaget till ny migrationslag (SOU 2020:54) kan
försvåra för doktorander och forskare, dnr 1-279/2021
b) KI:s årsredovisning för 2020, dnr 1-387/2020
c) KI:s budgetunderlag för 2022–2024 till regeringen, dnr 1-860/2020
d) Klimatstrategi 2030 för KI, dnr 1-32/2021
e) Rapport från Sveriges förenade studentkårer: Delays of doctoral
education due to the corona pandemic, dnr 2-1360/2021
f) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-02-05
g) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-02-11
h) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2021-01-28
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2021:4

Beslut om förnyelse av avtal om forskarutbildningssamarbete
mellan KI och NTU, dnr 3-2648/2020

Ärendet läggs till handlingarna.
§7
Återrapportering forskar-AT, våren 2021
Dnr 2-406/2021
Catharina Larsson återrapporterar från vårens utlysning. Det var 17 behöriga
sökande till 10 platser.
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§8
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om att diskussion pågår med andra lärosäten
avseende lagförslaget om krav på svenskakunskaper för att erhålla permanent
uppehållstillstånd.
§9
Webbtillgänglighetsdirektiv och lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service
Dnr 1-130/2021
Björn Forslöw, Tamara Fenjan, Karin Hägerbro, Pernilla Witte, Marcus Emas
och Christian Edling informerar om lagstiftningen avseende digital
tillgänglighet i offentlig sektor. För att utreda hur KI ska implementera kraven
på tillgänglighet har universitetsdirektören tillsatt en arbetsgrupp. Diskussion
följer, bl.a. om svårigheten med ”sällananvändare”, och hur
tillgänglighetsanpassning av avhandlingar kan utföras eller om de kan vara
undantagna från kraven.
§ 10
Eventuell justering av regler om spikning av avhandling
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Under covid-19-pandemin gäller
en tillfällig rutin för spikning av avhandlingar, som bl.a. innebär att steget där
en lärarrepresentant godkänner avhandlingen utgår och därmed att ingen
signering ”må spikas” görs på avhandlingen. Kommittén diskuterar huruvida
detta steg fyller en viktig funktion eller om reglerna kan ändras permanent så
att detta utgår även efter covid-19-pandemin. Ett förslag på beslut kommer att
läggas fram vid ett senare sammanträde.
§ 11
Doktorandombudets årliga återrapportering – verksamhetsårets 2020
Dnr 1-314/2021
Ninna Oom rapporterar från 2020 och lyfter ett antal rekommendationer till
KI, bl.a. föreslås en skarpare formulering i regelverket avseende doktorandens
rätt till förlängning av anställningstid vid särskilda skäl såsom sjukdom och
föräldraledighet. Diskussion följer, bl.a. avseende arbetsgivaransvar och att
doktorander ibland inte vet vem som är deras närmaste chef.
§ 12
Remissyttrande ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”
Dnr 1-118/2021
Kerstin Lundin och Karin Dahlman-Wright informerar i ärendet och
presenterar delar av det preliminära remissvaret. En synpunkt KI kommer att
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lyfta är att föreslagna förändringar måste finansieras på annat sätt än genom
omfördelning av statsanslaget för forskning och forskarutbildning. Diskussion
följer, bl.a. avseende format och värde av utvärdering och uppföljning.
§ 13
Bakgrund till beslutet om att avveckla CSTP
Karin Vågstrand informerar i frågan.
§ 14
Projektplan för integrering av Agenda 2030 i KI:s utbildningsverksamhet
Dnr: 1-955/2020
Jennifer Valcke informerar i ärendet. Diskussion följer. Philip Malmgren
föredrar förslag till beslut.
Kommittén for utbildning på forskarnivå beslutar
att delegera till ordförande att, i samråd med vicerektor för utbildning,
färdigställa och fastställa projektplanen för integrering av Agenda 2030 i
utbildning vid KI utifrån dagens diskussion i kommittén och i samråd med
projektledare, och
att delegera till ordförande att besluta om delfinansiering från de särskilt
avsatta medlen för strategi 2030-uppdraget att utforma en plan för
pedagogisk utveckling.
§ 15
Brainstorm om klinisk forskarutbildning
Dnr 1-403/2021
Robert Harris leder diskussionen. Kommittén diskuterar förutsättningar för
klinisk forskarutbildning och möjliga åtgärder för att kliniska doktorander ska
få tid (och förutsägbarhet) för sin forskarutbildning. Kommittén samlas runt
att prioriterade frågor framgent är att verka för fler platser i de kliniska
forskarskolorna, att riktlinjer för samverkan kring kliniska doktorander tas
fram tillsammans med Region Stockholm, och att kliniska doktorander
påbörjar en forskarutbildning tidigt i arbetslivet. Det nämns vidare bl.a. att en
modell för ett nytt finansieringsprogram som ersätter forskar-AT behöver tas
fram i samband med att AT fasas ut, och att ett förslag på beslut om att inrätta
en ny forskarskola KI-Region Stockholm i klinisk behandlingsforskning
kommer att läggas fram vid ett senare sammanträde.
§ 16
Eventuell utökning av antalet internship-platser inom ramen för kursen
Career skills for scientists
Dnr 3-1401/2021
Ayla De Paepe informerar i ärendet. Mot bakgrund av det höga söktrycket
planeras kursen Career Skills for Scientists erbjudas två gånger per år från och

5 (5)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2021:3
Sammanträde 2021-03-25

med hösten 2021. Flera ledamöter ställer sig positiva till att i samband med
utökningen av antalet kurstillfällen även finansiera fler praktikplatser inom det
praktikprogram som är kopplat till kursen. Ett förslag på beslut kommer att
läggas fram vid ett senare sammanträde.
§ 17
Sammanträdestider hösten 2021
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa följande datum för höstens sammanträden:
- Torsdag den 2 september kl. 8.30 – 12.00, i anslutning till internat
- Torsdag den 7 oktober kl. 13.00 – 17.00
- Måndag den 15 november kl. 13.00 – 17.00
- Fredag den 17 december kl. 13.00 – 17.00
§ 18
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 19
Internremiss: Rapport från arbetsgruppen för kompetensförsörjning av
lärare och forskare
Dnr: 1-1082/2019
Birgitta Henriques Normark informerar om arbetsgruppens förslag avseende
hur KI kan arbeta med att attrahera, rekrytera och utveckla sina lärare och
forskare och se till att kompetensförsörjningen relaterar till vårdens och det
omgivande samhällets behov. Diskussion följer. Birgitta välkomnar synpunkter
senast den 15:e maj, gärna i ett samlat svar från kommittén. Robert Harris ber
ledamöterna mejla eventuella synpunkter till Clara Ersson.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Erika Franzén

