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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Beslut om justeringsperson
Erika Franzén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Beslut om adjungeringar
Dnr 1-104/2019
Clara Ersson föredrar ärendet. Diskussion följer.
Kommittén beslutar
att central studierektor Ingeborg van der Ploeg adjungeras till kommittén under
innevarande mandatperiod
att Rodrigo Fernandez Gonzalo adjungeras till kommittén som representant för
Junior faculty under innevarande mandatperiod.
§5
Anmälningsärenden
a) Rektorsbeslut: Delegation till vicerektorer under övergångsperiod,
dnr 1-106/2018
b) Rektorsbeslut: Förlängning av mandatperioder under övergång till ny
ledningsstruktur 2019 vid Karolinska Institutet, dnr 1-106/2018
c) Konsistoriebeslut: Organisationsplan för Karolinska Institutet, dnr 1-93/2019
d) Rektorsbeslut: Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet,
dnr 1-876/2018
e) Konsistoriebeslut: Karolinska Institutets riskanalys för 2019 inklusive
prioriterade risker att hantera, dnr 1-833/2018
f) Rektorsbeslut: Regler för ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska
Institutet, dnr 1-601/2018
g) Rektorsbeslut: Rekryteringsutskottets arbets- och beslutsordning (fr.o.m. den
1 januari 2019), dnr 1-877/2018
h) Rektorsbeslut: Ledamöter till Rekryteringsutskottet, dnr 1-29/2019
i) Rektorsbeslut: Ledamöter till Docenturnämnden, dnr 1-30/2019
j) Rektorsbeslut: Ledamöter till Biblioteksrådet, dnr 1-914/2018
k) Beslut av Ledningsgruppen KI-SLL: Ledamöter till Forskningsrådet KI-SLL,
protokollsutdrag från sammanträde 2018-12-17
l) Prorektorsbeslut: Fördelning av studentrepresentantsplatser 2019,
dnr 1-83/2019
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m) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-01-14
n) Vårens sammanträdestider i Kommittén för utbildning på forskarnivå på
medarbetarportalen (tidigare kommunicerade)
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:1 Förslag på representant till Biblioteksrådet (Lennart Brodin)
2019:2 Representant till styrgruppen för Pedagogisk enhet för undervisning och
lärande, UoL (Erika Franzén)
2019:3 Uppdrag till arbetsgrupp att ta fram förslag på alternativ till CSTP (dnr
1-97/2019)
2019:4 Resebidrag för deltagande i konferens om internationellt samarbete inom
forskarutbildning
2019:5 Ledamöter till Lärandemiljörådet (Matti Nikkola och Helena Karlström)
Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Information om resursfördelning för forskarutbildning 2019: bakgrund och
förutsättningar
Dnr 1-691/2018
Henrik Lundström informerar i ärendet.
§8
Information om kommitténs uppdrag
Robert Harris informerar i ärendet.
§9
Information om nuvarande beslutsmandat och pågående arbete avseende
vidaredelegationer
Karin Vågstrand informerar i ärendet.
§ 10
Information om kommitténs administrativa stöd från universitetsförvaltningen, särskilt avdelningen för styrelsestöd och externa relationer
Reet Joandi informerar i ärendet.
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§ 11
Beslut om vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordföranden (”generell
delegation”)
Dnr 1-105/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén beslutar att vidaredelegera beslutsbefogenhet till kommitténs
ordförande i följande kategorier ärenden (”generell delegation”).
1.
2.
3.
4.

Beslut om antagning till forskarskolor enligt fastställda anvisningar
Beslut om medel upp till och med 300 000 kronor
Inrättande av arbetsgrupper med kort mandatperiod
Beslut i löpande ärenden av mindre betydelse

Ordförandebeslut kan fattas i samråd med vice ordförande i Kommittén för
utbildning på forskarnivå eller annan befattningshavare om så är påkallat.
Kommitténs vice ordförande inträder i ordförandes ställe i den utsträckning de
överenskommer.
Kommittén informeras om fattade ordförandebeslut vid nästkommande ordinarie
sammanträde.
§ 12
Diskussion om uppdragsbeskrivning för styrgruppen för forskar-AT samt
beslutsmandat avseende forskar-AT
Dnr 1-42/2019 och 1-106/2019
Clara Ersson informerar i ärendet. Diskussion följer. Kommittén tillstyrker
föreliggande förslag.
§ 13
Diskussion om plagiatgranskning
Lena Palmberg och Erik Sundström informerar i ärendet. Diskussion följer, bland
annat avseende huruvida ramberättelser bör plagiatgranskas i ett tidigare skede än
tre veckor innan disputationen och om det behövs en samordning av
utbildningsinsatser i korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering. En
möjlighet som nämns är att plagiatgranskning av halvtidssammanfattningen skulle
kunna vara ett lärandemoment för doktorander.
§ 14
Information (återrapportering) från fakultetsnämnden
Robert Harris informerar i ärendet.
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Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Erika Franzén
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forskarnivå
Protokoll 2019:2
Sammanträde 2019-03-13

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Anna Ilar, studentrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Henrik Lundström, controller, § 9
Marie Sandström-Akram, projektledare, §§ 11–12
Anna Kiessling, akademisk rådgivare, §§ 15–16
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, §§ 15–16
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 15–16

Förhinder

Ledamöter

Catharina Larsson, lärarrepresentant
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Kommittén beslutar att utse Helena Karlström att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Två övriga ärenden anmäls (§ 19). Med detta godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av föregående protokoll
En av studentrepresentanterna påtalar att det borde ha framgått från
protokollet från föregående sammanträde att kommittén diskuterade huruvida
doktorandombudet ska adjungeras till kommittén, och att kommittén skulle
återkomma till frågan vid dagens sammanträde. Vicerektor informerar om att
frågan kommer att tas upp under § 7 vid dagens sammanträde. Med detta läggs
protokollet från sammanträdet 2019-02-07 till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Konsistoriebeslut: KI:s årsredovisning 2018, dnr 1-671/2019
b) Konsistoriebeslut: Budgetunderlag till regeringen för budgetåren 2020 –
2022, dnr 1-789/2018
c) Rektorsbeslut: KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2019
(dnr 1-893/2018)
d) Rektorsbeslut: Ordförande i Docenturutskottet (Gunnar Nilsson),
dnr 1-101/2019
e) Rektorsbeslut: Vice ordförande i Docenturutskottet (Ann Langius-Eklöf),
dnr 1-102/2019
f) Utdrag ur institutionernas verksamhetsberättelser för perioden 2016 – 2018
(avseende forskarutbildning)
g) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämndens 2019-01-31
h) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-02-11
i) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2019-01-29
j) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-SLL 2019-02-12
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:7 Beslut avseende workshopen Summer by Design 2019, University of
Toronto, Kanada
Vicerektorsbeslutet läggs till handlingarna.
§7
Information om samarbete med studentkåren
Vicerektor inleder med att informera om bakgrunden till varför andra
samverkansformer än adjungering föreslås samt om de diskussioner som förts
efter föregående sammanträde.
Den antecknas att en av studentrepresentanterna lyfter att de föreslagna
samverkansformerna inte ersätter en adjungering. Vidare framförs att
studentkåren är kritisk mot hur frågan har beretts samt att inte omröstning
genomförts avseende adjungering av doktorandombudet.
§8
Diskussion om kommitténs underorganisation och mandatperiod
Dnr 1-205/2019
Clara Ersson informerar i frågan. Diskussion följer avseende vilken
underorganisation kommittén behöver och hur lång mandatperioden bör vara
för olika uppdrag. Det konstateras att mandatperioden för ett antal underorgan
kan sträcka sig till 30 juni 2023 men att det för ett antal underorgan /uppdrag
finns anledning att ha en kortare mandatperiod.
§9
Information om ekonomiskt utfall för forskarutbildningen 2018
Henrik Lundström informerar i frågan. Sammanfattningsvis konstateras att
utfallet efter bokslut ligger helt i linje med 2018 års budget.
§ 10
Information avseende kommitténs arbetsformer
Erika Franzén rekapitulerar slutsatserna från kommitténs workshop om
arbetsformer den 7 februari.
§ 11
Information om pågående arbete med implementering av ISP-systemet
samt demonstration av systemet
Marie Sandström-Akram informerar i frågan och demonstrerar systemet.
Diskussion följer.
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§ 12
Beslut om styrgrupp för implementering av ISP-systemet
Dnr 1-5/2017
Robert Harris och Erika Franzén anmäler jäv och lämnar rummet. Kent
Jardemark utses till ordförande för § 12. Marie Sandström-Akram föredrar
ärendet.
Kommittén beslutar
att Robert Harris och Erika Franzén ersätter Marianne Schultzberg och
Lennart Nilsson som ordförande respektive vice ordförande i styrgruppen
för implementering av ISP-systemet, tills vidare (till projektet är avslutat)
att förlänga uppdraget för övriga ledamöter i styrgruppen för implementering
av ISP-systemet fr.o.m. 2019-07-01 tills vidare (till projektet är avslutat)
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 13
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor i fakultetsnämnden.
§ 14
Information (återrapportering) från studentkåren
Susanne Neumann informerar om att Doktorandsektionen vid sitt senaste möte
diskuterade frågan om doktorandombudet samt vilka frågor man vill arbeta
med i år.
§ 15
Information om utvärderingar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ),
särskilt utvärderingen av KI:s systematiska kvalitetsarbete
Anna Kiessling och Britta Steneberg informerar bland annat om KI:s
sammanhållna kvalitetssystem och den nära förestående granskningen av KI:s
kvalitetssäkringsarbete.
§ 16
Information om det systematiska kvalitetsarbetet inom forskarutbildning
Karin Vågstrand informerar om principerna i det systematiska kvalitetsarbetet
inom forskarutbildning. Diskussion följer.
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§ 17
Diskussion om forskarskolor
Reet Joandi informerar inledningsvis om forskarskolor på KI och resultat från
exit poll. Diskussion följer. Det konstateras att forskarskolor är värdefullt och
ger mervärde för doktorander, och att kommittén får återkomma till frågan
framgent.
§ 18
Diskussion om inkommet äskande från Nationella forskarskolan i
allmänmedicin för perioden 2020 – 2022
Dnr: 2-974/2019
Clara Ersson informerar i frågan. Majoriteten av kommittén anser att KI bör
fortsätta stödja forskarskolan under perioden 2020 – 2022.
§ 19
Övriga frågor
Uppföljning efter tidigare diskussion om plagiering
Bob informerar i frågan. Kommittén ska återkomma till frågan framgent.
ISP-seminarium
Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras (ej § 12)

Justeras

Justeras (§ 12)

Robert Harris

Helena Karlström

Kent Jardemark
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Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant, §§ 7-11
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant, §§ 1–15, 17-20
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Anna Ilar, studentrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Lennart Nilsson, sammankallande i arbetsgrupp, § 7
Kia Olsson, handläggare, § 7
Åsa Samuelsson Ökmengil, §§ 8–9
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 9–11
Anna Gustafsson, handläggare, §§ 13–15
Anna-Carin Christoffersson, samordnare, §§ 16–17
Ingrid Wallenstein, controller, § 20
Ingrid Palmér, planeringsdirektör, § 20

Förhinder
Tjänstemän

Reet Joandi, avdelningschef, huvudföredragande
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Lennart Brodin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2018-03-12 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Rektorsbeslut: Ny strategisk organisation för cancerforskning vid KI,
dnr 1-250/2019
b) Fakultetsnämndsbeslut: Delegationer och ansvarsfördelning avseende
forskar-AT, dnr 1-106/2019
c) Fakultetsnämndsbeslut: Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för
forskar-AT, dnr 1-42/2019
d) Beslut av Direktören för forskning och innovation på Region Stockholm:
Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för forskar-AT, LS RS 2019-0302
e) Återrapportering forskar-AT våren 2019, inklusive beslut om tilldelning av
forskar-AT-medel vid vårens utlysning, dnr 2-698/2019
f) Beslut av vicerektor för forskarutbildning: Fastställande av dokumentet
Systematisk kvalitetsarbete inom forskarutbildning, dnr 1-326/2019
g) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämndens 2019-03-06 samt
2019-04-02
h) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-03-27
i) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2019-02-20
j) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-SLL 2019-03-19
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:8
2019:9

Bedömare för KI:s resebidrag för doktorander (Kent Jardemark,
Lena Palmberg och Lennart Brodin), dnr 1-205/2019
Antagning till nationell forskarskola med inriktning mot klinisk
och translationell cancerforskning (NatiOn), dnr 3-4285/2018
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2019:10
2019:11
2019:13
2019:14
2019:15
2019:16
2019:17

Uppdrag till utvärderingsenheten angående joint degree KI-KTH,
dnr 1-270/2019
Ekonomiskt stöd till iGEM
Facilitator för doktorandintroduktionen (Susanne Frykman), dnr
1-205/2019
Studierektor för KI:s sommarforskarskola för gymnasieelever
(Gerald McInerney), dnr 1-205/2019
Studierektor för sommarskola i medicinsk forskning för
grundutbildningsstudenter (Antonio Rothfuchs), dnr 1-205/2019
Disputationsterminer
Systematiskt kvalitetsarbete inom forskarutbildning,
dnr 1-326/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Diskussion om alternativ till CSTP inklusive återrapportering från
arbetsgrupp
Dnr 3-4173/2018
Lennart Nilsson återrapporterar från arbetsgruppen för alternativ till CSTP.
Det konstateras att KI inte kan rädda CSTP. Möjliga alternativa satsningar
diskuteras, t.ex. forskningsstimulerande aktiviteter för grundutbildningsstudenter som valbara kurser eller sommarskolor, och utlysning av anslag för
forskarutbildningsprojekt med potential att vara särskilt attraktiva för
studenter.
§8
Doktorandombudets årliga återrapportering för verksamhetsåret 2018
Dnr 5-30/2019
Åsa Samuelsson Ökmengil rapporterar från 2018. Inkomna ärenden till
doktorandombudet handlar oftast om problem med handledningen. Åsa
konstaterar att utländska doktorander är en särskilt utsatt grupp och att
bihandledarens roll ofta är otydlig. Åsa lyfter vidare att handledarbyte hanteras
olika på olika institutioner och efterfrågar universitetsövergripande riktlinjer.
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§9
Diskussion om resultat från Exit poll 2018
Dnr 1-387/2019
Karin Vågstrand presenterar valda delar från Exit poll 2018. De flesta är nöjda
med sin forskarutbildning och sin arbetsmiljö, men på flera frågor har
nöjdheten minskat något jämfört med föregående år.
§ 10
Information om Fakultetsnämndens beslut om vidaredelegering av
beslutsrätt till de tre kommittéerna
Dnr 1-165/2019
Karin Vågstrand informerar om Fakultetsnämndens beslut om
vidaredelegering av beslutsrätt till kommittéerna. Syften med beslutet är bl.a.
att ge Fakultetsnämnden tid och utrymme att ägna sig åt övergripande
strategiska frågor samt att ge kommittéerna större möjlighet att utföra sitt
uppdrag.
§ 11
Beslut om inrättande av, och fastställande av uppdrag till, arbetsgrupp
för översyn av forskarutbildning inom vårdvetenskap
Dnr 1-353/2019
Erika Franzén föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att inrätta en arbetsgrupp för översyn av forskarutbildning inom vårdvetenskap
att fastställa uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen, samt
att delegera till vicerektor att utse medlemmar i arbetsgruppen.

§ 12
Beslut om datum för höstens sammanträdestider
Clara Ersson föredrar ärendet. Kommittén uppmanas notera att ett halvdags
strategimöte planeras den 4 september kl. 8.30 – 12.00 (i anslutning till
ordinarie sammanträde).
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att fastställa följande datum
för höstens sammanträden:
Onsdag den 4 september, kl. 13.00 – 17.00, Solna
Torsdag den 10 oktober, kl. 13.00 – 17.00, Solna
Onsdag den 6 november, kl. 13.00 – 17.00, Solna
Tisdag den 10 december, kl. 13.00 – 17.00, Solna
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§ 13
Beslut om vidaredelegation till Kurs- och programkommittén
Dnr 1-377/2019
Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att till Kurs- och
programkommittén delegera följande beslutsrätt:
1) Fastställande av kursplaner för alla forskarutbildningskurser.
2) Fastställande av anvisningar och mall för kursplaner.
3) Beslut om resursanvändning, inom fastställd budgetram, gällande
exempelvis:
- medel till fristående forskarutbildningskurser (d.v.s. kurser som inte ges
inom ett forskarutbildningsprogram).
- medel till andra lärandeaktiviteter än kurser (utanför forskarutbildningsprogrammen).
- tilläggskostnader för forskarutbildningskurser som ges av KI i samarbete
med utländskt universitet (gäller både fristående och programkurser).
- vidareutveckling av befintliga kurser, t.ex. gällande undervisningsform.
§ 14
Beslut om att fastställa Arbets- och beslutsordning för Kurs- och
programkommittén
Dnr 1-350/2019
Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att fastställa Arbets- och
beslutsordning för Kommittén för kurser och program på forskarnivå (Kursoch programkommittén).
§ 15
Beslut om att föreslå till Fakultetsnämnden att Kurs- och
programkommittén ges mandat att fatta beslut som belastar kommande
års budget
Dnr 1-388/2019
Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att tillstyrka föreliggande förslag, samt
att till Fakultetsnämnden anhålla om att medge att Kurs- och
programkommittén framgent kan fatta beslut om medelstilldelning som
belastar kommande års budget i samma storleksordning som tidigare år i syfte
att möjliggöra planering av utbudet av forskarutbildningskurser.
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§ 16
Beslut om att föreslå till Fakultetsnämnden att besluta om rambelopp
för forskarutbildningsprogrammen för perioden 2020 – 2022
Dnr 1-382/2019
Lennart Brodin anmäler jäv och lämnar rummet. Erika Franzén utses till
ordförande för § 16. Anna-Carin Christoffersson föredrar ärendet. Förslaget
innebär att programmet i Miljöfaktorer och hälsa läggs ner på grund av få
deltagande doktorander.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att till Fakultetsnämnden
anhålla om att Fakultetsnämnden avsätter totalt maximalt 61,5 miljoner kr för
KI:s forskarutbilningsprogram under den kommande mandatperioden (20202022).
§ 17
Diskussion om uppdragsbeskrivning för KI:s forskarutbildningsprogram,
inklusive vilka program KI behöver, samt delegation till vicerektor att
färdigställa beslutsunderlag till Fakultetsnämnden
Dnr 1-373/2019
Anna-Carin Christoffersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att delegera till vicerektor/
ordförande Robert Harris att i samråd med vice ordförande Erika Franzén
färdigställa förslag till beslut avseende uppdragsbeskrivning inklusive vilka
program KI behöver inför beslut i Fakultetsnämnden.
§ 18
Information (återrapportering) från studentkåren
Susanne Neumann informerar bl.a. om att doktorandsektionen planerar att
skicka ut en enkät för att undersöka vilka forskarutbildningskurser
doktoranderna vill ska erbjudas.
§ 19
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar bl.a. övergripande om KI:s ekonomi.
§ 20
Brainstorming om prioriteringar och budget för 2020
Clara Ersson informerar om budgetprocessen. Diskussion följer, bl.a. om att
en förändrad ersättningsmodell avseende postdoktorer som läser
forskarutbildningskurser kan medföra viss utökning av kostnaderna för kurser
2020. Det konstateras att tidigare prioriteringar varit bra och att verksamheten
i stort bör fortsätta på samma sätt som 2019.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:3
Sammanträde 2019-04-24

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras (ej §16)

Justeras (§ 16)

Robert Harris

Lennart Brodin

Erika Franzén

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Anna Ilar, studentrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Gunilla Hovén Malinowski, handläggare, §§ 6–10
Anna-Carin Christoffersson, samordnare, § 15
Björn Forslöw, verksamhetscontroller, § 16
Paulina Mihailova, handläggare, § 21

Förhinder
Ledamot

Valeria Messina, studentrepresentant
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Kent Jardemark utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av
a) Rapport från SCB: Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen
och i arbetslivet
b) Rektorsbeslut: Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete: KI:s självvärdering, dnr 1-41/2019
c) Rektorsbeslut: Avveckling av existerande styrelsebrev, samt införande av
ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från Fakultetsnämnden,
dnr 1-457/2019
d) Beslut av universitetsdirektören: Riktlinjer för styrdokument, dnr
1-306/2019
e) Beslut av universitetsdirektören: Riktlinjer för jäv, dnr 1-405/2019
f) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2019-03-28 respektive 2019-04-25
Ärendena läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:12

2019:18
2019:19
2019:20
2019:23

Ordförande respektive ledamot till styrgruppen för forskar-AT
(Catharina Larsson respektive Niklas Björkström), dnr
1-205/2019
Antagning till KI/SLL forskarskola i klinisk psykiatri, dnr
3-4646/2018
Ledamot till styrgruppen för KI/SLL forskarskola i
allmänmedicin och primärvård (Joanna Kvist)
Deltagande i Eurolifes 20-årsjubileum
Antagning till KI/SLL forskarskola i epidemiologi för kliniker,
dnr 3-4645/2018

Ärendena läggs till handlingarna.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

§6
Beslut om vidaredelegation av beslutsrätt till Disputationskommittén
Dnr 1-451/2019
Gunilla Hovén Malinowski föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att till Disputationskommittén delegera följande beslutsbefogenhet:
• Beslut om godkännande respektive avslag på ansökan om disputation/
licentiatseminarium
• Utseende av betygsnämnd
• Utseende av opponent och ordförande vid disputation
Disputationskommittén får vidarebefordra beslutsbefogenhet till kommitténs
ordförande. Beslut om generell vidaredelegation ska anmälas till KFU.
§7
Beslut om att fastställa Arbets- och beslutsordning för Disputationskommittén
Dnr 1-450/2019
Gunilla Hovén Malinowski föredrar ärendet. En mindre förändring föreslås
jämfört med utskickat beslutsunderlag (en mening utgår).
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att fastställa arbets- och
beslutsordning för Disputationskommittén med ovanstående justering.
§8
Beslut om att utse ordförande och vice ordförande i Disputationskommittén
Dnr 1-205/2019
Gunilla Hovén Malinowski föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utse Mia von Euler till ordförande i Disputationskommittén fr.o.m.
2019-07-01 t.o.m. 2023-06-30, samt
att utse Karin Loré till vice ordförande i Disputationskommittén fr.o.m.
2019-07-01 t.o.m. 2023-06-30
För uppdraget som ordförande utgår ersättning i enlighet med Föreskrifter
om ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

§9
Beslut om att utse granskare av etik i samband med disputationsansökan
Dnr 1-205/2019
Gunilla Hovén Malinowski föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att utse Erik Sundström till
granskare av etik i samband med disputationsansökan fr.o.m. 2019-07-01
t.o.m. 2021-06-30.
För uppdraget utgår ersättning till institution i enlighet med Föreskrifter om
ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet.
§ 10
Diskussion om avhandlingens innehåll
Ingeborg van der Ploeg informerar om det utskickade förslaget. Diskussion
följer avseende vilka rubriker som bör finnas med i avhandlingsmallen och om
huruvida några avsnitt bör vara obligatoriska. Vidare diskuteras bl.a. att en
populärvetenskaplig sammanfattning kan vara ett värdefullt sätt att samverka
med samhället.
§ 11
Beslut om att fastställa uppdrag till studierektor för forskarutbildning
Dnr 1-466/2019
Ingeborg van der Ploeg föredrar ärendet. En mindre förändring föreslås
jämfört med utskickat beslutsunderlag rörande studierektors ansvar vid
halvtidskontrollen.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att fastställa
uppdragsbeskrivning för institutionernas studierektor för forskarutbildning
med ovanstående justering.
§ 12
Beslut om tilldelning av KI:s resebidrag för forskningsvistelser för
doktorander
Dnr 2-15/2019
Kent Jardemark föredrar ärendet. Det diskuteras att det framgent bör vara
möjligt att även tilldelas medel för forskningsvistelse inom Sverige.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering att
tilldela resebidrag enligt förslag.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

§ 13
Information om alternativ till CSTP
Dnr 3-4173/2018
Robert Harris informerar om att diskussionen om alternativ till CSTP kommer
fortsätta till hösten bl.a. i dialog med Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå och Region Stockholm.
§ 14
Information om Strategi 2030 och arbetet med att ta fram en
verksamhetsplan för KI
Marie-Louice Isacson informerar om processen för KI:s verksamhetsplanering samt om att tidsplanen för beslut om en verksamhetsplan för Strategi
2030 ändrats till oktober 2019. Diskussion följer.
§ 15
Diskussion om anvisningar för KI:s forskarutbildningsprogram
Dnr 1-380/2019
Anna-Carin Christoffersson informerar i ärendet. Utöver de förändringar som
behöver göras till följd av förändringar i ledningsorganisationen förslås att
ersättningsmodellen för kurser inom programmen även omfattar KIpostdoktorers deltagande i forskarutbildningskurser, samt att andelen av
programbudgeten som kan användas till administration höjs med 5 procent
(till 20 procent). Diskussion följer. Det konstateras att det finns för få
doktorander vid KI inom forskningsområdet miljöfaktorer och hälsa för att det
ska vara motiverat att ha ett forskarutbildningsprogram inom området.
Diskussion förs med programansvariga för att se hur kurserna kan anordnas
framgent, t.ex. som fristående forskarutbildningskurser eller i samarbete med
andra program.
§ 16
Diskussion om betänkandet av Styr- och resursutredningen (Strut) samt
inhämtande av synpunkter avseende KI:s remissvar
Björn Forslöw informerar om den s.k. Strut-utredningens slutbetänkande, om
inspel och yttranden från andra remissinstanser samt om utkast till KI:s
yttrande. KI:s remissvar lämnas in efter beslut i konsistoriet den 10 juni.
Diskussion följer. En reflektion är att forskarutbildningens roll endast
behandlas kortfattat av utredningen vilket KI kommer att kommentera i sitt
yttrande.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

§ 17
Diskussion om måluppfyllnad avseende samverkan med samhället
Robert Harris rekapitulerar resultaten från exit poll 2018 avseende i vilken
utsträckning de nydisputerade doktorerna upplever att de uppnått
examensmålen. Generellt upplever majoriteten att de uppnått målen i hög
grad, men resultaten ser något sämre ut för de mål som handlar om samverkan
med det omgivande samhället. Diskussion följer avseende vad kommittén kan
göra för att stärka möjligheterna för doktorander att samverka med det
omgivande samhället, samt säkerställa måluppfyllnaden. Kommittén
återkommer till frågan vid ett senare sammanträde.
§ 18
Information om arbetet med plagiatgranskning av avhandlingar
Robert Harris sammanfattar de olika frågeställningarna som har diskuterats
avseende plagiering och föreslår en prioriteringsordning (vilka delprojekt som
kommittén bör genomföra först). Diskussion följer.
§ 19
Information (återrapportering) från studentkåren
Susanne Neumann informerar bl.a. om att Doktorandsektionen arrangerar ett
lunchseminarium i forskningsetik den 14 juni.
§ 20
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar bl.a. om att stipendiebeloppen från China
Scholarship Council (CSC) har höjts med 3000kr per månad. Vicerektor har
nyligen träffat ett 30-tal doktorander med stipendium från CSC för att
diskutera villkor för stipendiefinansierade doktorander vid KI.
§ 21
Brainstorming om KID-medel
Nico Dantuma informerar övergripande om satsningen på KID-medel.
Diskussion följer, bl.a. om dimensionering av satsningen (antal KID-medel
samt anslagets storlek). Vidare diskuteras vikten för en junior forskare att få
möjlighet att bli huvudhandledare för en doktorand. För den mest juniora
gruppen sökande (0-5 år efter disputation) är tilldelningsfrekvens markant
lägre, men för övriga ålderskategorier är tilldelningsfrekvensen relativt jämn.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:4
Sammanträde 2019-05-22

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Kent Jardemark

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-06-12

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande (delv. ej närv. § 17)
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerad ledamot
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Anna Gustafsson, handläggare, § 7
Zoe Säflund, projektsamordnare, § 9
Catalina Pacef, jurist vid HR-avdelningen, § 13

Förhinder
Ledamot
Adjungerad ledamot

Anna Ilar, studentrepresentant
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-06-12

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Valeria Messina utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2019-04-24 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Rektorsbeslut: Disposition av de tre tidigare verksamhetsstyrelsernas
ackumulerade myndighetskapital, dnr 1-435/2019
b) Rektorsbeslut: Föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid KI,
dnr 1-452/2019
c) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-05-13
d) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-SLL 2019-05-14
e) Protokoll från gemensamt sammanträde Forskningsrådet och
Utbildningsrådet 2019-05-14
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:6

2019:24
2019:25

2019:27

Ordförande samt ledamöter till styrgruppen för KID-medel (Nico
Dantuma, Yvonne Forsell, Helena Karlström och Velmurugesan
Arulampalam), dnr 1-205/2019
Utseende av bedömargrupp för utlysning ”PhD-utbyte med
Chinese University of Hong Kong”, dnr 2-2962/2019
Ledamöter till arbetsgrupp för översyn av forskarutbildning i
vårdvetenskap (Erika Franzén, Lennart Brodin, Lena Wettergren,
Lars Eriksson och Louise Nygård), dnr 1-353/2019
Samordnare för hållbar utveckling inom utbildning på
forskarnivå (Maria Niemi), dnr 1-205/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-06-12

§7
Information (årlig återrapportering) från Kurs- och programkommitténs
avseende verksamhetsåret 2018
Anna Gustafsson och Erika Franzén informerar om Kurs- och
programkommitténs arbete under 2018. Totalt utvärderades 239 kurser under
året. 94 % av doktoranderna svarade att de skulle rekommendera kursen till
andra doktorander. Diskussion följer, bl.a. avseende att det finns för få
doktorander vid KI inom forskningsområdet miljöfaktorer och hälsa för att det
ska vara motiverat att ha ett forskarutbildningsprogram inom området nästa år.
§8
Beslut om anvisningar för KI:s forskarutbildningsprogram
Dnr 1-380/2019
Erika Franzén föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) beslutar
att fastställa Anvisningar för KI:s forskarutbildningsprogram fr.o.m. år 2020.
Beslutet gäller under förutsättning att Fakultetsnämnden fastställer Riktlinjer
för KI:s forskarutbildningsprogram.
§9
Diskussion om resultat från utvärdering av ”joint degree”-samarbetet
inom medicinsk teknologi med KTH
Dnr 1-270/2019
Zoe Säflund informerar om resultaten från utvärderingen av
forskarutbildningssamarbetet med gemensam examen inom medicinsk
teknologi. Programmet uppskattas av både doktorander och handledare, och
syftet med programmet verkar ha uppnåtts. Det konstateras dock att det finns
administrativa svårigheter associerade med administrativa system samt
skillnader i regelverk och organisation, och att den här sortens samarbeten
därför kräver relativt stora administrativa resurser. Kommittén diskuterar
värdet av att samarbeta i det här formatet i förhållande till andra alternativa
samarbetsformer.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-06-12

§ 10
Beslut om att KI:s resebidrag för doktorander kan beviljas för
forskningsvistelse inom Sverige
Dnr 2-3244/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander även kan beviljas
för forskningsvistelse inom Sverige fr.o.m. utlysningen hösten 2019.
Processen i övrigt, t.ex. rörande frekvens av utlysning, ändamål, behörighet
och urval, underlag för ansökan, utbetalning av bidrag eller handläggningsrutiner förändras inte.
§ 11
Information om status avseende beslut om förlängning av kommitténs
underorganisation
Dnr 1-205/2019
Clara Ersson informerar i frågan.
§ 12
Information om nyhetsbrev för doktorander
Clara Ersson informerar om att det till hösten, utöver det nya
universitetsövergripande nyhetsbrevet som bl.a. kommer att skickas till alla
doktorander, inrättas ytterligare ett nytt nyhetsbrev, Doktorandnytt.
§ 13
Information om villkor för stipendiefinansierade doktorander
Catalina Pacef informerar bl.a. om KI:s gruppförsäkring hos Kammarkollegiet
som lämnar ersättning när doktoranders stipendier faller bort p.g.a. frånvaro från
studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.
§ 14
Information (återrapportering) från studentkåren
Susanne Neumann informerar om pågående arbete inom Doktorandsektionen.
Anna Ilar har meddelat att hon slutar som studentrepresentant i kommittén (efter
sin disputation).
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:5
Sammanträde 2019-06-12

§ 15
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor, bl.a. om att flera utbildningsprogram är oroade över bristande lärarkapacitet.
§ 16
Information om budgetprocessen
Clara Ersson informerar i frågan.
§ 17
Brainstorming om verksamhetsplanering för 2019 – 2022 utifrån Strategi
2030
Erika Franzén informerar om arbetet med att konkretisera Strategi 2030 i en
organisationsövergripande verksamhetsplan. Diskussion följer i workshopformat avseende möjliga aktiviteter och hur forskarutbildningen kan bidra till
strategin. Resultaten ska sammanställas och diskuteras vidare vid kommitténs
strategimöte den 4 september.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras (ej § 17)

Justeras (§ 17)

Justeras

Robert Harris

Erika Franzén

Valeria Messina

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:6
Sammanträde 2019-09-04

Sändlista
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant
Anna Ilar, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande
(närv. §§1-11 samt §§13-14)

Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

B = Beslut
D = Diskussion
I = Information

Rickard Seward, controller, § 7
Johanna Diehl, internationell koordinator, § 8
Paulina Mihailova, handläggare, § 8
Catalina Pacef, jurist vid HR-avdelningen, § 13
Åsa Agreus, HR-specialist, § 13
Johanna Ackemar, internationell koordinator, § 14
Anna-Lena Paulsson, enhetschef Internationella kansliet, § 14
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 15-16
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:6
Sammanträde 2019-09-04

§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 2018-05-22 samt 2018-06-12 läggs till
handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Konsistoriebeslut: Preliminära budgetramar för statsanslagen 2020 – 2022,
dnr 1-478/2019
b) Konsistoriebeslut: Yttrande på betänkandet En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6 – STRUT, dnr
1-251/2019
c) Konsistoriebeslut: Lokalförsörjningsplan 2019 – 2022 för KI, dnr
2-2133/2019
d) Överenskommelse om allianssamarbete mellan KI, KTH och SU, dnr
5-44/2019
a) Fakultetsnämndsbeslut: Beslut om preliminära budgetramar för
statsanslagen 2020, dnr 1-478/2019
b) Skrivelse till KFU från studentrepresentant avseende forskarskolan i
vårdvetenskap, dnr 2-4285/2019
c) Verksamhetsberättelse för forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) 2013 –
2018, dnr 1-596/2019
d) Verksamhetsberättelse för den nationella forskarskolan om åldrande och
hälsa (SWEAH) 2018, dnr 5-54/2019
e) Rapport från Universitetsbiblioteket (KIB): Plagiatgranskning av KI:s
avhandlingar, statistik från våren 2019
f) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämndens 2019-05-21 respektive
2019-06-18
g) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-06-03
h) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2019-05-16 respektive 2019-06-19
i) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-SLL 2019-06-19
Ärendena läggs till handlingarna.
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§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:21

2019:26

2019:28

2019:29

2019:30

2019:31
2019:32

2019:33
2019:34

Ledamöter till Disputationskommittén (Cecilia Götherström,
Mattias Svensson, Herwig Schüler, André Stark, Cilla Söderhäll,
Karin Loré, Per-Arne Lönnqvist, Agneta Åkesson och Sigridur
Kalman), dnr 1-205/2019
Ordförande, vice ordförande och ledamöter till Kurs- och
programkommittén (Erika Franzén (ordförande), Emilie Agardh
(vice ordförande), Carsten Daub, Juha Nieminen, Nele
Brusselaers, Paul Dickman och Vladana Vukojevic), dnr
1-205/2019
Ordförande och ledamöter till styrgruppen för forskarskolan i
vårdvetenskap (Ulrica Nilsson (ordförande), Liselotte Schäfer
Elinder, Wibke Jonas, Marie Kierkegaard, Louise Nygård, Ann
Rudman och Lena Wettergren (studierektor)), dnr 1-205/2019
Konferensavgift för Maria Niemis deltagande i symposiet
”Accelerating the implementation of sustainable development in
the curriculum”
Lärarrepresentanter “må spikas” (Birgitta Agerberth, Lars
Alfredsson, Anita Aperia, Ingemar Björkhem, Annelie Brauner,
Kerstin Brismar, Kyllike Christensson, Vinod Diwan, Anders
Ekbom, Peter Henriksson, Eva Jansson, Tomas Hökfält, Björn
Klinge, Lena von Koch, Hugo Lagercrantz, Roland Möllby,
Agneta Norberg, Ulf Rydberg, Lars Rydén, Bo Rydqvist,
Christer Sandahl, Annika Scheynius, Karin Schenck-Gustafsson,
Andreas Stark, Mona Ståhle, Töres Theorell, Ola Weiland, Per
Wändell och Boris Zhivotovsky), dnr 1-205/2019
Ledamot till Disputationskommittén (Charlotte Ytterberg), dnr
1-205/2019
KI:s forskarutbildningsprogram inom följande
forskningsområden fr.o.m. 2020: a) allergi, immunologi och
inflammation b) cellbiologi och genetik, c) epidemiologi, d)
folkhälsovetenskap, e) infektionsbiologi och global hälsa, f)
kardiovaskulär forskning, g) metabolism och endokrinologi, h)
neurovetenskap, i) tumörbiologi och onkologi, j) utveckling och
regeneration, k) vårdvetenskap, dnr 1-382/2019
Undantag från deltagande i introduktion för nya doktorander
Ledamot till styrgruppen för forskarskolan i vårdvetenskap (Lars
E Eriksson), dnr 1-205/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
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§7
Sammanfattning av förmiddagens budgetdiskussion
Dnr 1-478/2019
Clara Ersson sammanfattar kortfattat morgondagens budgetdiskussioner.
Kommittén föreslår att äskandet från den nationella forskarskolan i klinisk och
translationell cancerforskning reduceras med 100 tkr, samt att de 900 tkr som
reserverats för Hälsoinnovatörsskolan lämnas tillbaka till Fakultetsnämnden
(p.g.a. avsaknad av beslutsunderlag). Vidare godkände kommittén de
föreslagna KID-beloppen (317 tkr respektive 344 tkr).
Under förmiddagen diskuterades också budget för den medicinpedagogiska
enheten Undervisning och lärande (UoL). KFU ser gärna att antalet
kursplatser på Forskarhandledarutbildning - grundkurs utökas något 2020.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att delegera till ordförande att färdigställa förslag på budget och
resursfördelning för utbildning på forskarnivå 2020 inför beslut i
Fakultetsnämnden.
§8
Utlysning av nya platser i KI-NIH-programmet i Neurovetenskap
Dnr 2-4253/2019
Johanna Diehl föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tillämpa en 75% finansieringsgrad
att tillämpa de kriterier som använts 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 fastställa tidsplan för KI-NIH-utlysningen enligt förslag
att delegera till ordförande att utse bedömare.
§9
Anvisning för beviljande av centrala medel till forskarutbildningskurser
Dnr 1-553/2019
Erika Franzén föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa ”Anvisning för beviljande av centrala medel till
forskarutbildningskurser”.
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§ 10
Resultat från KIPA-enkät om forskarutbildningskurser för postdoktorer
Dnr 1-654/2019
Erika Franzén informerar i frågan. Diskussion följer.
§ 11
Delrapportering från arbetsgrupp för översyn av forskarutbildning inom
vårdvetenskap
Dnr 1-353/2019
Erika Franzén informerar om arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen
konstaterar att det finns ett stort framtida behov av fler lärare och forskare
inom vårdvetenskap och även fler forskarutbildade inom vårdvetenskapliga
professioner inom hälso-och sjukvården. Arbetsgruppen framför tre alternativa
upplägg på satsningar inom området. KFU konstaterar att det finns behov av
en satsning, men det nämns att det finns lärarkapacitetsproblem inom andra
områden också. Det lyfts att det vore av intresse att veta hur Region
Stockholm bedömer behovet samt undersöka möjligheten till eventuell
medfinansiering.
§ 12
Återrapportering från studentkåren
Susanne Neumann informerar om att en ny studentrepresentant kommer att
utses inom kort (då Anna Ilar har meddelat att hon slutar som
studentrepresentant i kommittén).
§ 13
Regelverk avseende anställning som doktorand samt postdoktor
Catalina Pacef och Åsa Agreus informerar i frågan. Diskussion följer.
§ 14
Internationella samarbeten inom forskarutbildning
Anna-Lena Paulsson och Johanna Ackemar informerar i frågan. Diskussion
följer.
§ 15
Halvtidskontroll
Karin Vågstrand informerar i frågan. Kommittén diskuterar förslag på
förändrade rutiner för halvtidskontrollen inför beslut på kommande
sammanträde.
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§ 16
Inspel till forskningspropositionen avseende forskarutbildning
Karin Vågstrand informerar i frågan. Ett utkast till möjlig skrivning i KI:s
inspel till forskningspropositionen avseende behörighetsgranskning före urval
samt möjlig prövoperiod diskuteras.
Kommittén ställer sig bakom att dessa frågor lyfts, men det förs till protokollet
att studentrepresentant Anna Ilar inte står bakom förslag till skrivning
avseende prövoperiod. Det antecknas att förslagen under beredningsprocessen
kan komma att kortas ner, justeras eller strykas i sin helhet.
§ 17
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Nico Dantuma

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:7
Sammanträde 2019-10-10

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant (delv. ej närv. §§ 14 – 15, ej
närv. §§ 1 – 8, samt §§ 10 – 13)

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Mia von Euler, ordförande Disputationskommittén, § 7
Gunilla Hovén-Malinowski, handläggare, § 7
Sofie Petersson, handläggare, § 7
Monika Berge, internationell koordinator, § 8
Nailin Li, akademisk koordinator, § 8
Paulina Mihailova, handläggare, § 9 och § 17
Karin Vågstrand, samordnare, § 10
Elias Arnér, studierektor MBB, § 15
Matti Nikkola studierektor CMB, § 15
Gunnar Nilsson, ordförande Rekryteringsutskottet § 16

Förhinder

Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant

B = Beslut
D = Diskussion
I = Information
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Protokoll 2019:7
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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
Erika Franzén utses till ordförande för § 9 då ordförande har anmält jäv. Med
detta godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2019-09-04 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Konsistoriebeslut (2019-09-09, §5): Uppdrag som tillförordnad prorektor.
b) Rektorsbeslut: Ersättare för vicerektor för forskning i Fakultetsnämnden,
dnr 1-717/2019
c) Rektorsbeslut: Institutionen för folkhälsovetenskap byter namn till
Institutionen för global folkhälsa, dnr 1-443/2019
d) Årlig återrapportering från KI Summer School in Medical Research 2019,
dnr 3-3676/2019
e) Årlig återrapportering från KI:s sommarforskarskola för gymnasieelever
2019, dnr 1-826/2019
f) Årlig återrapportering från Amgens sommarforskarskola (Amgen Scholars
Program at KI) 2019, dnr 1-831/2019
g) Projektbeställning: Ett strukturerat och sammanhållet arbete med hållbar
utveckling/SDGs på KI, dnr 2-4400/2019
h) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2019-09-17
i) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-09-10
j) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2019-09-03
k) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-SLL 2019-09-02
Ärendena läggs till handlingarna.
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§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:35
2019:36

Pristagare till EIT Health PhD Translational Fellowships 2019,
dnr 2-4433/2019
Resebidrag för forskningsvistelse på University of Tokyo under
2019, dnr 2-4429/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Årlig återrapportering från Disputationskommittén
Lena Palmberg och Mia von Euler informerar om Disputationskommitténs
arbete under 2018. Under året hölls 20 möten och 403 disputationsansökningar behandlades. Cirka en tredjedel av ansökningarna bordlades vid
mötena i avvaktan på kompletteringar. Fyra procent av ansökningarna avslogs,
oftast på grund av oredovisade sampublikationer mellan handledare och
betygsnämnd eller opponent. Diskussion följer.
§8
Utvärdering av KI:s samarbetsprogram med Chinese Scholarship
Council (CSC)
Dnr 5-40/2019
Monika Berge informerar om bakgrunden. Sedan samarbetet inleddes 2016
har 129 doktorander med finansiering från CSC antagits till forskarutbildning
vid KI. Inför att nuvarande avtal går ut och ska omförhandlas har samarbetet
utvärderats. Handledarna bedömer generellt doktorandernas vetenskapliga
kompetens som hög, och trots att 38 procent upplevt någon sorts problem
(t.ex. med uppehållstillstånd) rekommenderar 91 procent KI att fortsätta med
samarbetet. Svarsfrekvensen bland prefekterna var låg, men 5 av de 7
prefekter som svarade på enkäten rekommenderar KI att fortsätta samarbetet.
Diskussion följer, bl.a. avseende omfattningen av samarbetet.
§9
Tilldelning av KID-medel 2019
Dnr 2-6787/2018
Robert Harris och Lena Palmberg anmäler jäv och lämnar rummet.
Nico Dantuma föredrar ärendet. Det konstateras att det saknas några
bihandledare i beslutsunderlaget som skickats ut till KFU vilket beror på att
sökande fyllt i denna information på fel ställe i Prisma.
Endast en behörig sökande inom den särskilda satsningen på internationella
samarbeten gick vidare till steg 2 (fullständig ansökan).
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Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar enligt förslag och med
omedelbar justering
att tilldela 60 sökande KID-medel,
att tilldela 1 sökande KID-medel inom den riktade satsningen på KI:s
gemensamma doktorandprogram med Singapore respektive Uganda, samt
att utse 2 reserver.
§ 10
Revidering av regler och rutiner för halvtidskontroll
Dnr 1-806/2019
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden och syftet med förslaget.
Diskussion följer, bl.a. avseende att alla tre halvtidsnämndsledamöter inte bör
kunna tillhöra samma institution som doktoranden.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att regler och rutiner för halvtidskontroll revideras enligt beslutsunderlag,
att uppdra till vicerektor att, utifrån kommitténs diskussion, fatta ytterligare
ett delbeslut avseende halvtidsnämndens sammansättning, samt
att besluten gäller för doktorander som lämnar in ansökan om halvtidskontroll
från och med 2020-01-01.
§ 11
Kommitténs underorganisation
Dnr 1-773/2019
Clara Ersson informerar om att ett antal uppdrag går ut vid årsskiftet och
behöver förlängas. Diskussion följer. Det konstateras att titeln studierektor bör
för sommarskolorna bör ändras till koordinator.
§ 12
Återrapportering efter Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) platsbesök
Marie-Louice Isacson informerar i frågan.
§ 13
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Erika Franzén informerar om aktuella frågor.
§ 14
Återrapportering från studentkåren
En aktuell fråga inom Doktorandsektionen är att doktorander kommit i kläm
när stipendiet från Chinese Scholarship Council upphört innan
forskarutbildningen avslutats.
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§ 15
Förslag på ny forskarskola vid Biomedicum
Dnr 3-3805/2019
Elias Arnér och Matti Nikkola informerar om förslaget. Forskarskolan föreslås
delfinansieras av statsanslaget för forskning och skulle innebära att
Biomedicum-institutionerna avstår från rätten att söka KID-medel. Diskussion
följer.
Doktorandsektionen har valt att inte ställa sig bakom förslaget (en skrivelse
läggs på bordet).
Kent Jardemark anmäler jäv och lämnar rummet. En kommittéintern
diskussion följer. Det konstateras att delar av förslaget är problematiska
utifrån regel- och kvalitetsperspektiv, bl.a. avseende att den individuella
studieplanen initialt skulle sakna forskningsprojekt och att prefekt och
studierektor tillfälligt skulle utses till handledare. Förslaget skulle vidare
innebära att modellen för doktorandfinansieringsprogrammen som helhet
skulle behöva ses över. Sammanfattningsvis ställer sig KFU inte bakom
förslaget.
§ 16
Översyn av regler för docentur på KI
Dnr 1-200/2019
Gunnar Nilsson bjuder in KFU att inkomma med synpunkter inför kommande
revidering av docenturreglerna. Diskussion följer, bl.a. avseende om KI:s krav
bör vara mer samstämmigt med de övriga medicinska fakulteterna.
§ 17
Brainstorm om dimensioneringen av doktorandfinansieringsprogrammen
och kommande KID-utlysning
Clara Ersson och Nico Dantuma informerar i frågan. Diskussion följer, bl.a.
avseende huruvida KID-medel bör vikas till särskilda satsningar eller inte.
Fördelar och nackdelar med en riktad satsning mot juniora forskare med
dubbelt KID-belopp (helfinansierade doktorander) i en kommande utlysning
diskuteras. Några ledamöter ställer sig positiva till en sådan riktad satsning
men det nämns att det inte bör göras på bekostnad av andra
doktorandfinansieringsprogram. En förutsättning för diskussionen var att
satsningen inte påverkar det totala antalet KID-anslag.
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Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras (ej § 9)

Justeras (§ 9)

Justeras

Robert Harris

Erika Franzén

Nico Dantuma

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:8
Sammanträde 2019-11-06

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande
(delv. ej närv. §19)

Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Kia Olsson, handläggare, § 6
Rickard Seward, controller, § 7
Antonio Rothfuchs, studierektor sommarskola för
grundutbildningsstudenter, § 10
Karin Vågstrand, samordnare, § 11
Paulina Mihailova, handläggare, § 11
Inger Lundqvist, projektledare, § 12
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Lena Palmberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Två övriga frågor anmäls (§ 20). Med detta godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av
a) Årlig återrapportering från samordnare för hållbar utveckling i utbildning
på forskarnivå, dnr 1-920/2019
b) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2019-10-16
c) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-10-04
d) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-Region Stockholm
2019-10-16
Ärendena läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:37
2019:38

Beslut avseende Global Young Scientists Summit 2020, dnr
5-70/2019
Komplettering till beslut om revidering av halvtidskontroll, dnr
1-806/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Återrapportering forskar-AT hösten 2019
Dnr 2-4277/2019
Kia Olsson återrapporterar från höstens utlysning. Det var 15 behöriga
sökande till 10 utlysta platser.
§7
Kommitténs ekonomiska läge efter tredje kvartalet 2019
Rickard Seward informerar kortfattat om kommitténs ekonomiska läge.
Sammanfattningsvis stämmer kostnaderna väl överens med budget efter tredje
kvartalet.
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§8
Datum för vårens sammanträdestider
Clara Ersson föredrar ärendet. Kommittén uppmanas notera att ett internat
planeras den 29 januari kl. 10.00 – 30 januari 13.30.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar att fastställa följande datum
för vårens sammanträden:
 Torsdag den 30 januari 8.30 – 12.30, i anslutning till internat
 Fredag den 6 mars kl. 13.00 – 17.00, Solna
 Tisdag den 31 mars kl. 13.00 – 17.00, Solna
 Onsdag den 29 april kl. 13.00 – 17.00, Solna
 Tisdag den 2 juni kl. 13.00 – 17.00, Solna
§9
Budget och uppdrag för KI:s medverkan i Hälsoinnovatörsskolan
Dnr 5-80/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tillstyrka liggande förslag till beslut avseende uppdrag och budget för
Hälsoinnovatörsskolan inför beslut i Fakultetsnämnden.
§ 10
Eventuell utökning av sommarskola för grundutbildningsstudenter
Dnr 3-4810/2019
Antonio Rothfuchs informerar om sommarskolans upplägg och syfte.
Diskussion följer, bl.a. avseende om huruvida institutionen har kapacitet att
utöka antalet platser i skolan något redan 2020. KFU ser gärna att antalet
platser inom skolan ökar, bl.a. mot bakgrund av det goda söktrycket.
§ 11
Diskussion om principer för KID
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Diskussion följer, bl.a. avseende
syftet med KID samt principer för utlysning av doktorandplats och
motfinansiering. Det konstateras att det finns ett behov av att se över generella
principer för KID.
§ 12
EIT health
Inger Lundqvist informerar om EIT health.
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§ 13
Satsning på sommarskola i beräkningsbiologi och bioinformatik för
gymnasieelever
Dnr 1-918/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att ställa sig bakom en pilotomgång av en sommarskola i beräkningsbiologi
och bioinformatik för gymnasieelever som 2020 anordnas parallellt med
sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever,
samt
att inför 2020 avsätta en totalsumma på 183 tkr för 5 platser i en pilotomgång
av sommarskolan.
§ 14
Fortsatt uppdrag till arbetsgrupp för översyn av forskarutbildning inom
vårdvetenskap
Dnr 1-353/2019
Marie-Louice Isacson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att ge arbetsgruppen i fortsatt uppdrag att ta fram ett konkret förslag på en ny
forskarskola med följande krav:
• Forskarskolan ska vara inkluderande för hela området
hälsovetenskap/vårdvetenskap och även inkludera aspekter rörande
implementeringsforskning.
• Inom forskarskolans ram ska det ingå delfinansiering av doktoranders
löner (motsvarande KID-medel).
• Förslaget ska innebära en mer slimmad administration och därmed
lägre kostnad än den tidigare forskarskolan i vårdvetenskap.
• Kurspaketet inom forskarskolan ska tas fram i samarbete med
forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V).
• I förslaget till ny forskarskola ska det framgå hur denna satsning
bemöter de problembeskrivningar som beskrivs i arbetsgruppens
rapport.
§ 15
Nominering av adjungerad ledamot till Infrastrukturrådet
Dnr 1-773/2019
Marie-Louice Isacson föredrar ärendet. Diskussion följer, varefter kommittén
beslutar att bordlägga ärendet.
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§ 16
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Marie-Louice Isacsson informerar om aktuella frågor.
§ 17
Återrapportering från studentkåren
Susanne Neumann informerar om aktuella frågor inom Doktorandsektionen,
bl.a. avseende huruvida det vore möjligt att kompensera doktorander som
hamnat i kläm i samband med flyttar. Diskussion följer.
§ 18
Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Dnr 2-16/2019
Kent Jardemark föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tilldela resebidrag enligt förslag.
§ 19
Brainstorm om verksamhetsplanering
Clara Ersson informerar om bakgrunden. Rektor har nu fastställt mål och
uppdrag för den KI-gemensamma verksamhetsplanen för strategi 2030.
Diskussion följer, bl.a. avseende hur kommittén vill arbeta med planering och
prioritering av sin verksamhet, samt hur uppdragen i den KI-gemensamma
verksamhetsplanen kan brytas ner i aktiviteter.
§ 20
Övriga frågor (se § 3)
Lena Palmberg lyfter två frågor, dels tillämpningen av anvisningarna för
studentinflytande vid KI och dels huruvida alla handledare måste skriva på vid
förändringar av handledarkonstellationen. Diskussion följer.
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Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Lena Palmberg
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Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Catharina Larsson, lärarrepresentant (ej närv. §§15-17)
Helena Karlström, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Susanne Neumann, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande (ej
närv. §§ 13-14, delv. närv. § 16)

Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Åsa Samuelsson Ökmengil, doktorandombud, § 7
Rickard Seward, controller, §§ 8-10
Rachel Fisher, studierektor för masterprogrammet i
biomedicin, § 11
Lars-Arne Haldosen, programdirektor för masterprogrammet i
biomedicin, § 11
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 12-13
Anna-Carin Christofferson, samordnare, § 12

Förhinder

Kent Jardemark, lärarrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Susanne Neumann utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2019-10-10 respektive 2019-11-06 läggs till
handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Rektorsbeslut: KI:s underlag till regeringens forskningspolitik, dnr
2-3620/2019
b) Rektorsbeslut: Finansiering av etikverksamheten vid KI, dnr
1-947/2019
c) Studentrepresentanter utsedda till några organ (meddelande från
studentkåren)
d) Rapport från forskarskolan för gymnasieelever i Karlskoga, dnr
1-937/2019
e) Skrivelse från KFU angående preliminärt förslag till nya regler för
docentur
f) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2019-11-14
g) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-11-11
h) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2019-10-09
i) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-Region Stockholm
2019-11-21
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:39
2019:40
2019:41

Ledamöter till styrgruppen för forskarskolan KI - Region
Stockholm i epidemiologi för kliniker, dnr 1-773/2019
Ledamöter till Disputationskommittén (Eva Wikström Jonsson
och Dagmar Galter)
KI:s representant i NorDoc-samarbetet (Matti Nikkola), dnr
1-773/2019
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2019:42

2019:43

2019:44

Förändrad sammansättning av Kurs- och programkommittén
(ytterligare en studentrepresentant samt en postdocrepresentant) samt reviderad Arbets- och beslutsordning för
kommittén, dnr 1-957/2019
Uppdragsbeskrivning för koordinator för KI:s
sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för
gymnasieelever, samt utseende av koordinator (Gerald
McInerney), dnr 3-4491/2019 respektive 1-773/2019
Vetenskaplig koordinator inom KI-NIH-programmet i
neurovetenskap (André Fisahn), dnr 1-773/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Ärenden till doktorandombudet under perioden 2012 – 2019
Dnr 1-1053/2019
Åsa Samuelsson Ökmengil informerar om bakgrunden. Antalet ärenden till
doktorandombudet var 46 procent färre under perioden 2016 – 2019 jämfört
med föregående fyraårsperiod 2012 – 2015. Hur ett ärende definierats och
rapporterats har dock förändrats något över tid varför data inte är direkt
jämförbara. Diskussion följer.
§8
Översyn av modellen för budgetposten ”basfinansiering doktorander (till
institutioner)”
Rickard Seward informerar om bakgrunden. Diskussion följer, bl.a. avseende
att det s.k. basbeloppet bör räknas upp med pris och lön samt att det rörliga
beloppet bör höjas till 4000 kr per aktiv doktorand i kommande års budgetprocess. Vidare diskuteras att benämningen av budgetposten bör ändras till
”studieadministration doktorander”.
§9
Stiftelseavkastning från stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne
Rickard Seward informerar om att avkastningen från stiftelsen Gustaf och
Tyra Svenssons minne 2019 blev lägre än estimerat, samt om det förslag till
lösning som Fakultetsnämnden förväntas ta ställning till på kommande
sammanträde.
§ 10
Kommande års budgetprocess
Rickard Seward informerar i frågan.

4 (5)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2019:9
Sammanträde 2019-12-10

§ 11
Kommande förändring av masterprogrammet i biomedicin
Rachel Fisher informerar om bakgrunden. Diskussion följer. Det konstateras
att forskarutbildningsprogrammen behöver involveras inför en eventuell
omstrukturering av masterprogrammet i biomedicin. Vidare diskuteras att det
ekonomiska regelverket bör ses över eftersom masterprogrammet behöver en
förutsägbar och stabil finansieringen av kurser som anordnas i samarbete med
forskarutbildningen.
§ 12
Uppdrag och anvisningar för KI:s forskarutbildningsprogram
Dnr 1-1013/2019
Karin Vågstrand föredrar ärendet. Mindre redaktionella justeringar kommer att
göras och det ska vidare läggas till att det ska finnas studentrepresentation i
programmens styrgrupper.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa dokumentet ”KI:s forskarutbildningsprogram, uppdrag och
anvisningar”, vilket inkluderar ett avsnitt rörande roller och ansvar.
§ 13
Ny forskarskola i hälsovetenskap
Dnr 1-353/2019
Erika Franzén föredrar ärendet. Diskussion följer.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att tillstyrka följande förslag till fakultetsnämnden om att inrätta en
forskarskola i hälsovetenskap enligt förslag från arbetsgruppen:
KFU föreslår Fakultetsnämnden
att inrätta en forskarskola inom hälsovetenskap enligt de principer som
beskrivs i arbetsgruppens rapport
att fr.o.m. 2021 avsätta medel för 12 anslag, motsvarande KID-medel,
för delfinansiering av doktorand inom forskarskolans ram
att avsätta 630 tkr av de medel som reserverats för
”Doktorandfinansiering angelägna områden, t.ex. vårdvetenskap” att
användas till administrativa kostnader under 2020 avseende planering
och utlysning av medel
att inom samverkansorganisationen driva frågan att ALF-medel, d.v.s. Region
Stockholms och KI:s gemensamma medel, ska bidra med ytterligare
finansiering enligt arbetsgruppens förslag
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§ 14
Utökning av platser i sommarskola för grundutbildningsstudenter
Dnr 3-4810/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utöka antalet platser med 5 platser till totalt 43 platser inom sommarskolan
i medicinsk forskning för grundutbildningsstudenter 2020, samt
att budgetera ytterligare 309 tkr utöver tidigare budgetram på 1 581 tkr för
sommarskolan. Kostnaderna finansieras med medel från avkastningen från
Stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne.
§ 15
Återrapportering från studentkåren
Dnr 2-6256/2019
Studentkåren har skickat ut en skrivelse om studentinitierade aktiviteter till
kommittén. Diskussion följer avseende vart studenterna kan vända sig med
olika frågor.
§ 16
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor, och lyfter förslaget att han vid
fakultetsnämndens kommande sammanträde ska föreslå att nämnden beslutar
om utlysning av 65 KID-medel. Kommittén ställer sig bakom förslaget.
§ 17
Kommitténs arbetsformer, reflektioner efter första året
Erika Franzén rekapitulerar de ”spelregler” som kommittén kom överens om i
februari. Diskussion följer.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Susanne Neumann

