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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Caroline Schagerholm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2021-04-27 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut om återgång till campusundervisning från höstterminen 30 augusti
2021, dnr 3-1912/2021
b) KI:s remissvar avseende betänkandet Innovation som drivkraft – från
forskning till nytta, SOU 2020:59, dnr 1-118/2021
c) Självvärdering av KI:s arbete med breddad rekrytering och deltagande
2021, dnr 2-567/2020
d) Uppföljning av KI:s prioriterade risker att hantera 2021, dnr 1-525/2021
e) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-04-14
f) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-04-22
g) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2021-04-21
h) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2021-05-04
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2021:10
2021:11
2021:12
2021:13
2021:14

Extra antagning till forskarskola KI-Region Stockholm i
allmänmedicin och primärvård, dnr 3-1923/2021
Antagning till forskarskola KI - Region Stockholm i klinisk
psykiatri, dnr 3-5407/2020
Uppdrag som facilitator för den obligatoriska
doktorandintroduktionen (Tülay Lindberg), dnr 1-534/2021
Antagning till forskarskola KI-Region Stockholm i
epidemiologi, dnr 3-2086/2021
Styrgrupp för KI-Region Stockholm forskarskola i klinisk
behandlingsforskning, dnr 1-531/2021
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2021:15

Remissvar – Rapport från arbetsgruppen för
kompetensförsörjning av lärare och forskare, dnr 1-1082/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om pågående arbete inom Doktorandsektionen,
bl.a. om planerna på ett ”finish on time”-seminarium som ska organiseras i
samarbete med KI:s karriärservice.
§8
Resultat från Exit poll 2017–2020
Dnr 1-1076/2020
Per Palmgren och Karin Vågstrand presenterar valda delar från Exit pollrapporten. Det antecknas att rapporten justerats efter utskick av handlingarna
till kommittén. Nio av 10 av de som svarat på enkäten är nöjda med sin
forskarutbildning och skulle rekommendera sin huvudhandledare till
presumtiva doktorander. Doktorander vars huvudhandledare är kvinna är
något nöjdare. Delrapporter ska distribueras till institutionerna. Diskussion
följer.
§9
Den obligatoriska doktorandintroduktionen omvandlas till poänggivande
kurs
Dnr 3-2184/2021
Ingeborg van der Ploeg föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att den obligatoriska doktorandintroduktionen görs om till en poänggivande
kurs från och med första kurstillfället höstterminen 2021
Kurs- och programkommittén fastställer kursplan och antal poäng enligt
gängse rutiner inom sin ordinarie delegation från KFU.
§ 10
Utlysning av medel inom ramen för KI-NIH-programmet i
neurovetenskap
Dnr 2-1134/2021
Lise-Lotte Vedin föredrar ärendet. Diskussion följer.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utlysa två anslag för delfinansiering av doktorand inom ramen för KI-NIHprogrammet i neurovetenskap,
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att anslaget består av ett schablonbelopp motsvarande ca 75 % av kostnaden
för en doktorand under 4 år,
att tillämpa de kriterier som används inom KID för bedömning av projekten,
inklusive det KI-NIH-specifika kriteriet ”Coherency between the proposed
KI and NIH substudies”,
att tillämpa viktning x 1 för alla kriterier utom ”Projektets lämplighet som
doktorandprojekt” som viktas x 2,
att tillämpa principen att projekt som bedömts med lägre poäng än 3,0 i
genomsnittligt medelvärde inte skall vara aktuellt för finansiering,
att tillstyrka den föreslagna utlysningsperioden 15 juni – 21 september,
att delegera till ordförande att utse bedömare, och
att förklara besluten omedelbart justerade.
§ 11
Justering av föreskrifter för tillstyrkanden med Letter of Commitment
Dnr 1-526/2021
Lotta Lundqvist föredrar ärendet. Förslaget innebär bl.a. att paragraf 5 i
tidigare föreskrifter utgår (avseende att sökande skulle vara villiga att teckna
generella avtal för dubbel/multipel/gemensam examen med KI).
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa Föreskrifter för tillstyrkanden med Letter of Commitment av
Marie Sklodowska Curie Actions Doctoral Networks-samarbeten som
leder till en gemensam/dubbel/multipel examen, och
att förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 12
Årlig återrapportering från Kurs- och programkommittén avseende KI:s
forskarutbildningsprogram
Dnr 1-468/2021
Ingeborg van der Ploeg och Anna-Carin Christofferson presenterar valda delar
från den årliga rapporten. KI:s forskarutbildningsprogram bedriver en
värdefull och välfungerande verksamhet. Under året har kollegial granskning
och utbyte av ”best practice”/erfarenheter programmen emellan tillämpats i
större utsträckning, vilket fallit väl ut. Diskussion följer.
§ 13
Revidering av anställningsordningen
Dnr 1-337/2021
Jan Hillert informerar om föreslagna revideringar av anställningsordningen,
bl.a. i syfte att säkra lärarkapaciteten/tillgodose utbildningens behov.
Diskussion följer, och kommittén ställer sig bakom förslagen.
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§ 14
Projektplan för arbetet med att ta fram en pedagogisk plan
Dnr 1-913/2020
Carl Savage och Teresa Sörö informerar om förslaget på projektplan och
pågående arbete med att ta fram en plan för pedagogisk utveckling.
Diskussion följer. Ordförande tackar för väl utfört arbete och kommittén ser
fram emot nästa avrapportering.
§ 15
Nyttjande av medel för strategi 2030-uppdraget att utforma en
pedagogisk plan
Dnr 1-913/2020
Erika Franzén föredrar ärendet. Både KFU och KU föreslås fatta motsvarande
beslut om hur de kvarvarande medlen för arbetet med pedagogisk plan ska
disponeras/fördelas mellan kommittéerna. I linje med strategi 2030 och den
pedagogiska plan som är under framtagning föreslås kommitténs andel av
medlen användas till att stimulera pedagogisk utveckling inom
forskarutbildningskurser genom att finansiera pedagogiska ambassadörer och
uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd av UoL.
Diskussion följer.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att 1 000 tkr respektive 500 tkr av de under 2021 särskilt avsatta medlen för
att utforma en pedagogisk plan disponeras av KU respektive KFU, och
att delegera till ordförande att i samråd med vice ordförande besluta om de
500 tkr som KFU disponerar.
Besluten gäller under förutsättning att KU fattar motsvarande beslut
angående fördelningen mellan kommittéerna.
§ 16
Tillträde till forskarutbildningskurser
Dnr 3-2039/2021
Anna Gustafsson föredrar ärendet. Förslag till beslut innebär att endast
doktorander och disputerade kan antas till forskarutbildningskurser vid KI,
och betyder att kraven för antagning till forskarutbildningskurser inte är lägre
än för antagning till forskarutbildning eller till de kliniska forskarskolorna.
Diskussion följer.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att enbart doktorander och disputerade kan antas till forskarutbildningskurser
vid KI.
Beslutet gäller från och med antagning till kurser vårterminen 2022.
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§ 17
Pågående översyn av processerna för utbetalning av anslag för
delfinansiering av doktorander
Clara Ersson och Eva Gunnarsson informerar om bakgrunden. Målsättningen
med översynen är att erhålla säkrare budgetprognoser och en mer
resurseffektiv och konsekvent administration av doktorandfinansieringsprogrammen. Diskussion följer.
§ 18
Preliminär budget för utbildning på forskarnivå 2022 och prognos för
2023 – 2024
Dnr 1-220/2021
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att delegera till ordförande att i samråd med vice ordförande färdigställa och
fastställa preliminär budget för utbildning på forskarnivå 2022 inför
diskussion i fakultetsnämnden den 10 juni, och
att förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 19
Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Dnr 2-33/2021
Kent Jardemark föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att tilldela resebidrag enligt förslag, och
att förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 20
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Erika Franzén informerar om aktuella frågor.
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