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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Nico Dantuma utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2021-05-24 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Preliminär budget för KFU (inför fakultetsnämndens sammanträde 10
juni 2021), dnr 1-220/2021
b) UKÄ-rapport: Coronapandemins konsekvenser på forskningen, reg nr
51-00435-20, samt KI:s resultat avseende de två forskarutbildningsfrågorna
c) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-05-19
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-05-24
e) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2021-06-08
f) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2021-04-19
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2021:8

2021:16
2021:17
2021:18
2021:19

2021:20

Reviderad uppdragsbeskrivning för Enheten för utvärdering
(EVAL) gällande kurs- och aktivitetsvärderingar, dnr 1395/2021
Uppdragsbeskrivning för administratör för doktorandintroduktionen, dnr 1-537/2021
Ledamot i Kurs- och programkommittén (Anna Sidorchuk),
dnr 1-550/2021
Vetenskaplig koordinator inom KI-NIH-programmet (André
Fisahn), dnr 5-54/2021
Fastställande av anvisningar rörande kurskravet i människans
biologi/fysiologi och/eller sjukdomslära för doktorander, dnr
1-586/2021
Ledamot till styrgrupp för KI - Region Stockholm forskarskola
i klinisk behandlingsforskning (Ulrica Nilsson), dnr 1531/2021
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2021:21
2021:23

Antagning till nationell forskarskola i klinisk och translationell
cancerforskning (NatiOn), dnr 3-2657/2021
Fastställande av projektplan för framtagning av pedagogisk
plan, dnr 1-913/2020

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om pågående arbete inom Doktorandsektionen,
bl.a. har en digital fika med kliniska doktorander organiserats i syfte att
inhämta synpunkter och en uppföljande enkät om doktoranders mentala hälsa
har skickats ut. Kåren återkommer i båda frågorna till hösten.
§8
Internremiss: Handlingsplan miljö och klimat 2021–2024
Dnr 1-607/2021
Stina Jaensson informerar om bakgrunden. Diskussion följer, bl.a. konstateras
att aktiviteten om generiska lärandemål för forskarutbildningskurser ska
formuleras om något.
§9
Resultat från utvärdering av kliniska forskartjänster och forskar-AT
Dnr 1-801/2020
Terese Stenfors sammanfattar resultaten från utvärderingen av forskar-AT. En
mycket stor andel av respondenterna var kliniskt yrkesverksamma (90 %),
forskar (90 %) och undervisar (exempelvis undervisar 62 % på kurser på
grund- eller avancerad nivå). Vidare anser 94 % av respondenterna att det är
viktigt eller mycket viktigt att programmet finns kvar. Diskussion följer, bl.a.
konstateras att det vore intressant att göra ytterligare analyser av forskar-ATresultaten i en mer senior subgrupp, exempelvis gruppen disputerade som
erhållit läkarlegitimation.
§ 10
Utseende av granskare av etik i samband med disputationsansökan
Dnr 1-578/2021
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utse Erik Sundström till granskare av etik i samband med
disputationsansökan fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2023-06-30, och
att förklara beslutet omedelbart justerat.
För uppdraget utgår ersättning till institution i enlighet med Föreskrifter om
ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet.

4 (4)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2021:6
Sammanträde 2021-06-21

§ 11
Digital medverkan vid disputationer
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Diskussion följer avseende om
det bör vara rekommenderat eller obligatoriskt att webbsända disputationer,
samt huruvida opponent och betygsnämndsledamöter bör kunna medverka
digitalt även efter pandemin. Bland annat lyfts att möjlighet till digital
medverkan ökar tillgängligheten för opponenter från andra delar av världen.
Flera ledamöter är dock oroliga för den digitala utrustningen i KI:s lokaler,
och det konstateras att digitalisering av KI:s lokaler bör vara en prioriterad
fråga för ledningen.
§ 12
Applikation för uppföljning av forskarutbildning i verksamhetsinformationssystemet (VIS)
Karin Vågstrand informerar om utvecklingen av en ny applikation i VIS för
uppföljning av forskarutbildningen, och demonstrerar hur första rapporten
avseende doktorandernas progress ser ut som lanseras den 24 juni.
§ 13
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris, Erika Franzén och Clara Ersson informerar om aktuella frågor.
§ 14
Brainstorm om förutsättningar för obligatorisk högskolepedagogisk
utbildning för doktorander som ska undervisa
Dnr 1-606/2021
Ingeborg van der Ploeg informerar om bakgrunden. För närvarande finns inte
lärarkapacitet för att införa en obligatorisk högskolepedagogisk kurs för
samtliga doktorander som ska undervisa. Diskussion följer, och kommittén
samlas runt att en webbmodul om lärande och undervisning bör utvecklas att
ingå i den obligatoriska introduktionen för nya doktorander.
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