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Sammanträde 2020-01-30

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Catharina Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2019-12-10 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Beslut av rektor: Facklig representation i kommittéerna, dnr 2-6518/2019
Fackliga representanter till KFU
Beslut av rektor: Ordförande i Internationaliseringsrådet, dnr 1-512/2019
Beslut av universitetsdirektören: Ledamöter till arbetsgrupper inom
Stockholm trio, dnr 1-29/2020
Rektorsbeslut: Remissvar till SUHF avseende rekommendationer om
förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid vissa
förtroendeuppdrag, dnr 1-993/2019
Beslut i Fakultetsnämnden 2019-12-17, § 7 (avsättning av medel till KID
samt uppdrag till KFU)
Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2019-12-17
Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2019-12-16
Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2019-11-12 samt 2019-12-11
Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-Region Stockholm
2019-12-16

Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2019:45
2019:46
2019:47
2019:48

Resebidrag till forskningsvistelse på University of Tokyo
Ledamot till projektgrupp för förstudie kring finansiering av
gemensam IT-verksamhet (Paul Lichtenstein)
Ersättning för deltagande vid Nätverk och utveckling (NU)
konferensen 2020
Ledamot till projektgrupp för översyn av resursfördelningsmodeller (Erika Franzén)
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2019:49

2020:1

2020:2

2020:3

Uppdrag till samordnare för hållbar utveckling inom
utbildning på forskarnivå, dnr 1-773/2019, respektive
1-1196/2019
Styrgrupp KI-Region Stockholm forskarskola klinisk psykiatri
(Clara Hellner (ordförande), Simon Cervenka, Lisa Ekselius,
Helena Fatouros-Bergman, Nitya Jayaram-Lindström,
Kristoffer Månsson (studierektor) och Fotios Papadopoulos),
dnr 1-773/2019
Styrgrupp KI-Region Stockholm forskarskola i
molekylärmedicin för kliniker (Erik Sundström (ordförande,
studierektor), Michael Fored, Anna Lindstrand, Christina
Sjöstrand och Edvard Smith), dnr 1-773/2019
Styrgrupp KI-Region Stockholm forskarskola i allmänmedicin
och primärvård (Gunnar Nilsson (ordförande), Axel Carlsson
(studierektor), Maria Flink (kursledare), Joanna Kvist, AnnHelen Patomella, Johanna Rubin, Jeanette Westman och Per
Wändell), dnr 1-773/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Forskarhandledarutbildning, återrapportering från verksamhetsåret
2019
Dnr 1-53/2020
Helena Karlström informerar om syfte, upplägg och utvecklingsmöjligheter
inom KI:s handledarutbildning. Både grundkursen och fortsättningskursen i
pedagogik har liksom tidigare år fått goda omdömen i kursvärderingar.
Söktrycket till grundkursen är fortsatt högt men alla sökande som skulle bli
huvudhandledare har kunnat erbjudas plats. Under hösten 2020
kommer grundkursen att arrangeras tre gånger, vilket innebär en utökning med
ca 33 platser.
§8
Justering av regeltext avseende grönt ljus
Dnr 1-49/2020
Karin Vågstrand föredrar ärendet. Det finns viss diskrepans mellan hur
institutionerna tillämpat alternativet ”godkänt med förbehåll” och efter dialog
med KI:s studierektorer för forskarutbildning har vicerektor föreslagit att
alternativet tas bort. Diskussion följer avseende eventuella ytterligare
justeringar av grönt ljus-processen. Kommittén för utbildning på forskarnivå
beslutar att bordlägga ärendet.
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§9
Nominering av adjungerad ledamot till Infrastrukturrådet
Dnr 1-773/2019
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att nominera Erika Franzén till uppdrag som adjungerad ledamot i
Infrastrukturrådet.
§ 10
Utlysning av KID-medel
Dnr 2-6144/2019
Nico Dantuma föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utlysa KID-medel under vårterminen 2020 i enlighet med tidigare beslutad
process och i enlighet med fakultetsnämndens beslut,
att det till tidigare beslutad process läggs till att tre rangordnade reserver ska
väljas ut, samt
att tillstyrka följande ansökningsperioder:
 steg 1: från i mitten av februari till i mitten av mars
 steg 2: från i mitten av maj till i mitten av juni
§ 11
Återrapportering från studentkåren
Sirus Rabbani informerar om aktuella frågor inom Doktorandsektionen, bl.a.
framförs att kåren önskar att Doktorandombudet adjungeras till KFU. Vidare
informerar Sirus om att det är svårt att rekrytera studentrepresentanter till olika
uppdrag som behöver tillsättas. Kåren lyfter att det vore till hjälp om det fanns
någon sorts incitament för uppdrag som studentrepresentant. Diskussion följer.
§ 12
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Erika Franzén informerar om aktuella frågor.
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Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Catharina Larsson

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:2
Sammanträde 2020-03-06

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

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

Tjänstemän

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

Föredragande/medverkande

Lotta Lundqvist och Lise-Lotte Vedin, internationella
koordinatorer, § 7
Karin Vågstrand, § 8
Britta Steneberg, § 8
Anna-Carin Christoffersson, §§ 10-11
Rickard Seward, controller, §§ 12-13
Indu Kadlac, handläggare, §§ 13-14

Förhinder

Catharina Larsson, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Azadeh Karami, Saco-S
Henry Wölling, Seko
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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 2020-01-30 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av Konsistoriet: KI:s årsredovisning 2019, dnr 1-860/2019
b) Rektorsbeslut: Budgetunderlag (till regeringen) 2021 – 2023, dnr 11065/2019
c) Beslut av Konsistoriet: Förordnande av Anders Gustafsson till prorektor,
dnr 1-951/2019
d) Rektorsbeslut: Anvisningar för arbetet med externa kvalitetsgranskningar, dnr 1-66/2020
e) Av rektor fastställd projektplan för projektet ”Ett KI för hållbar
utveckling - strukturerat och sammanhållet arbete med FN:s Sustainable
Development Goals (SDGs)”, dnr 2-4400/2019
f) Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
ordförandebeslut 2020:9: Helena Karlström utsedd till ledamot i
styrgruppen för enheten för undervisning och lärande
g) Beslut i Fakultetsnämnden: Inrättande av forskarskola i hälsovetenskap,
dnr 1-353/2019
h) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2020-02-07
i) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2020-01-14
j) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet KI-Region Stockholm
2020-02-11
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:4

Styrgrupp för nationella forskarskolan i klinisk
cancerforskning (NatiOn) (Svetlana Lagercrantz (ordförande),
Ingemar Ernberg (vice ordförande), Tobias Sjöblom, Marika
Nestor, Ingrid Glimelius och Anders Ekbom), dnr 1-773/2019
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2020:5
2020:6
2020:7
2020:8

2020:9
2020:10
2020:11
2020:12

2020:13
2020:14

Ledamot till priskommittén för pedagogiska priset (Lena
Palmberg), dnr 1-773/2019
Programansvariga för KI:s forskarutbildningsprogram, dnr 196/2020
Reseersättning, deltagande i konferens (ordförande DSA,
Mirco Martino)
Uppdrag att samordna forskarutbildningens arbete med nya
specialiseringsspår inom Mastersprogrammet i biomedicin
(Lennart Brodin), dnr 3-768/2020
Förtydligande av karensregeln inom ramen för 2020 års KIDutlysning, dnr 2-6144/2019
Ordförande i Disputationskommittén vid ett sammanträde
(Mattias Svensson)
Ledamöter till Lärandemiljörådet (Kent Jardemark och Matti
Nikkola), dnr 1-129/2020
Ledamöter till styrgrupp för nationella forskarskolan i kronisk
inflammation (Helena Erlandsson Harris (ordförande), Daniel
Apelgren, Cecilia Aulin, Mattias Forsell, Caroline Grönwall
och Sandra Kleinau), dnr 1-773/2019
Motsvarande kompetens, handledarutbildning vid Stockholms
Universitet
Motsvarande kompetens, handledarutbildning vid Uppsala
Universitet

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Vidaredelegering av beslutsbefogenhet till ordförande
Dnr 1-200/2020
Lotta Lundqvist och Lise-Lotte Vedin föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering att
vidaredelegera beslutsbefogenhet till kommitténs ordförande i följande
ärenden:
a) Att ingå överenskommelser/avtal med svenska och utländska lärosäten om
förlängning/förnyelse av befintliga avtal avseende utbildning som leder
fram till dubbla, multipla eller gemensamma examina på forskarnivå.
b) Att ingå överenskommelser/avtal inom ramen för European Joint
Doctorate (EJD)-samarbeten inom Marie Sklodowska-Curie Actions
(MSCA) med svenska och utländska lärosäten avseende utbildning som
leder fram till dubbla, multipla eller gemensamma examina på forskarnivå.
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§8
Kommande utvärdering av forskarutbildning inom medicin och
hälsovetenskap
Karin Vågstrand informerar i frågan. Utvärderingen av forskarutbildning inom
medicin och hälsovetenskap väntas starta till hösten. Diskussion följer.
§9
Uppdragsbeskrivning för styrgrupp för forskarskolan i Hälsovetenskap
Dnr 1-353/2019
Erika Franzén föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa uppdragsbeskrivning för styrgruppen för forskarskolan i
hälsovetenskap.
att uppdra till prefekt för institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle att ansvara för utlysning av uppdragen som ordförande i
styrgruppen respektive forskarskoledirektor, samt att ett förslag på
lämpliga kandidater tas fram.
att delegera till vicerektor att i samråd med berörda prefekter utse ordförande i
styrgruppen samt forskarskoledirektor.
att uppdra till styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap
(PUF-V) att samordna och administrera forskarskolans kurspaket. I det
ingår att äska medel inom ramen för programmets ordinarie budgetprocess.
Obligatoriska kurser för forskarskolans doktorander bör totalt inte
överstiga 20 högskolepoäng. Minst en obligatorisk kurs bör beröra
fokusområdet implementering och/eller komplexa interventioner.
att uppdra till styrgruppen för forskarskolan i hälsovetenskap att i dialog med
styrgruppen för forskarskolan i vårdvetenskap ta fram ett förslag på plan
för avvecklingen av styrgruppen i vårdvetenskap (inklusive tidsplan).
§ 10
Pågående arbete med att se över masterprogrammet i biomedicin
Lennart Brodin rapporterar om pågående arbete.
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§ 11
Finansiering av kurser som anordnas av forskarutbildningsprogram i
samarbete med masterprogrammet i biomedicin
Dnr 2-914/2020
Anna-Carin Christoffersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att ställa sig bakom principen att kurser inom fördjupningsspåren inom KI:s
masterprogram i biomedicin som arrangeras i samarbete med KI:s
forskarutbildningsprogram erhåller full ersättning från
forskarutbildningsprogrammen oavsett antal deltagande KI-doktorander
och masterstudenter fr.o.m. 2022, samt
att samma schablonbelopp som används för medelstilldelning till
allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser tillämpas
för kurserna inom fördjupningsspår inom KI:s masterprogram i biomedicin
fr.o.m. 2022.
§ 12
Ekonomiskt utfall för forskarutbildningen 2019 (efter årsbokslut)
Rickard Seward informerar i frågan. Utfallet för 2019 är ett positivt resultat
om ca 7,3 mnkr, vilket återlämnas till Fakultetsnämnden som
myndighetskapital.
§ 13
Eventuell satsning på högre KID-schablonbelopp för nya huvudhandledare
Dnr 2-981/2020
Clara Ersson informerar om bakgrunden. KFU har diskuterat en möjlig
kommande satsning på KID-medel med differentierade (högre)
schablonbelopp för nya huvudhandledare till doktorand vid flera tillfällen.
Kommittén diskuterar detaljer i det förslag som vicerektor avser att lyfta till
diskussion i Fakultetsnämnden.
§ 14
Tilldelning av medel inom KI-NIH-programmet i neurovetenskap
Dnr 2-4253/2019
Lennart Brodin föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tilldela tre sökande medel inom ramen för KI-NIH-utlysningen enligt
förslag.
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§ 15
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 16
Återrapportering från studentkåren
Studentrepresentanterna har inget att rapportera.
§ 17
Fortsatt diskussion/brainstorm om uppdrag i strategi 2030
Clara Ersson informerar om bakgrunden. Ett antal möjliga aktiviteter som
diskuterades på kommitténs internat diskuteras vidare.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Erika Franzén
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forskarnivå
Protokoll 2020:3
Sammanträde 2020-03-31

Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande (ej närv. §§ 10-15 samt §17)
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
Lukas Löfling, Saco-S (ej närv. §§15-18)
Afsar Rahbar, OFR (ej närv. §§1-8)

Tjänstemän

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

Föredragande/medverkande

Åsa Samuelsson Ökmengil, doktorandombud, §§ 8-9
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 9-11
Kia Olsson, handläggare, § 12
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg, § 13
Gunilla Hovén Malinowski, handläggare, §§ 14-15
Sofie Petersson, handläggare, §§ 14-15
Mattias Svensson, ledamot Disputationskommittén, delv.
närv. § 15
Indu Kadlac, handläggare, § 16

Förhinder

Henry Wölling, Seko
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Helena Karlström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-03-06 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av Konsistoriet 2019-12-03 (§ 8). KI:s riskanalys för 2020, dnr
1-944/2019
b) Rapport: Intern styrning och kontroll 2019 - Uppföljning och underlag
för konsistoriets bedömning i årsredovisningen, dnr 1-105/2020
c) Beslut av Kurs- och programkommittén 2020-03-11 (§ 22): Praxis för
utbetalning av kursmedel vid sena avhopp i samband med spridningen av
det nya coronaviruset (SARS-CoV-2), dnr 1-226/2020
d) Beslut av Kurs- och programkommittén 2020-03-11 (§ 23): Möjlighet att
göra avsteg från kursplanen i krissituationer, dnr 1-227/2020
e) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2020-03-10
f) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2020-02-06
g) Protokoll från sammanträde i Internationaliseringsrådet 2020-01-21
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:15
2020:16

2020:17
2020:18

Undantag från praxis om fysisk närvaro vid disputation
Styrgrupp för Swedish INterdisciplinary Graduate School in
register-based research (SINGS; Anita Berglund (ordförande),
Karin Modig, Magnus Stenbeck, Gunnar Andersson, Jonas
Björk, Kirk Scott, Xavier de Luna, Max Petzold, Maria
Brandén och John Östh), dnr 1-773/2019
Förlängd dispositionstid/resetid för KI:s resebidrag för
forskningsvistelser för doktorander
Beviljande av ytterligare forskar-AT-plats, dnr 2-619/2020
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2020:19

2020:20

Uppdrag för facilitator för KI:s introduktion för nya
doktorander, samt utseende av ny facilitator (Jessica
Norrbom), dnr 1-273/2020
Tillfällig ändring av regler rörande spikning av avhandlingar

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Datum för höstens sammanträden
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa följande datum för höstens sammanträden:
- Torsdag den 3 september kl. 13.00 – 17.00, Solna
- Måndag den 5 oktober kl. 13.00 – 17.00, Flemingsberg
- Måndag den 16 november kl. 13.00 – 17.00, Solna
- Måndag den 14 december kl. 13.00 – 17.00, Solna
§8
Doktorandombudets årliga återrapportering för verksamhetsåret 2019
Dnr 1-1053/2019
Åsa Samuelsson Ökmengil rapporterar från 2019. Åsa lyfter det som är nytt i
årets rapport, bl.a. statistik över vilken sorts ärenden som inkommer till
doktorandombudet. Vidare lyfter Åsa ett antal rekommendationer till KI,
bland annat att KI bör ha tydligare information avseende anställningar och
aktivitetsrapportering för kliniskt aktiva doktorander, och en strategi för hur
man skapar bästa möjliga förutsättningar för kliniskt aktiva doktorander.
§9
Resultat från Exit poll 2019
Dnr 1-284/2020
Karin Vågstrand presenterar valda delar från Exit poll 2019. Nio av 10 av de
som svarat på enkäten är nöjda med sin forskarutbildning och skulle
rekommendera sin huvudhandledare till presumtiva doktorander. Diskussion
följer.
§ 10
Tillfällig ändring av regler på grund av coronaviruspandemin
Dnr 3-1510/2020
Karin Vågstrand föredrar ärendet. Syftet med förslaget är att, i undantagsfall
och vid behov, möjliggöra flexibilitet i KI:s lokala regelverk för att underlätta
i situationer som kan tänkas uppstå under COVID-19-pandemin. Ändringarna
är tillfälliga men eftersom det i nuläget är svårt att förutse hur länge de kan
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behövas gäller beslutet tills nytt beslut fattas om att möjlighet till flexibilitet
upphör.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa följande justeringar av befintligt regelverk att gälla tills nytt
beslut fattats:
- Disputationer och licentiatseminarier får godkännas att genomföras utanför
fastställd disputationstermin.
- En disputation eller licentiatseminarium får i undantagsfall, t.ex. om någon
fått förhinder i sista minuten, genomföras med endast två
betygsnämndsledamöter så länge som minst en inte är verksam vid KI.
- Disputationskommittén får godkänna en disputationsansökan även om inte
samtliga krav i den allmänna studieplanen är uppfyllda om avsikten är att det
som saknas istället genomförs efter disputation. I enskilda fall kan en ansökan
ställas till vicerektor om dispens från delar av kurskravet, vilket endast
kommer att beviljas om det finns mycket goda skäl och under förutsättning att
alla examensmål uppnås på annat sätt.
- Vid byte av utsedd betygsnämndsledamot eller opponent behövs ingen
underskrift av prefekt.
- Halvtidskontroll får genomföras med endast en eller två personer i
halvtidskommittén
- Halvtidsseminarier behöver inte vara offentliga.
- En pragmatisk inställning ska gälla generellt vad gäller underskrifter.
Underskrifter med t.ex. betydelsen ”jag tillstyrker” eller ”jag har tagit del av
innehållet”, kan ersättas helt av ett bekräftande e-mail (mailet arkiveras
tillsammans med aktuellt dokument). Underskrift som innebär att ett beslut
fattas kan endast tillfälligt ersättas av mailbekräftelse/inskannad signatur, och
ska kompletteras senare med originalsignatur.
Lena Palmberg reserverade sig mot delbeslutet att en disputation eller
licentiatseminarium i undantagsfall får, t.ex. om någon fått förhinder i sista
minuten, genomföras med endast två betygsnämndsledamöter så länge som
minst en inte är verksam vid KI, och har inkommit med följande avvikande
mening:
”I nuvarande regler ska betygsnämnden bestå av 3 (eller 5) ledamöter.
Detta för att utesluta risken att man inte kan komma till beslut vid en eventuell
omröstning. Nuvarande handläggning med pragmatiska lösningar med t.ex.
sänkta krav på docentkompetens eller motsvarande, möjlig närvaro via länk
och att opponenten kan gå in som betygsnämndsledamot uppfattas som bättre
alternativ som inte riskerar att en betygsnämnd med 2 ledamöter inte kan
komma till beslut om utfallet om de båda ledamöterna är oense.”
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:3
Sammanträde 2020-03-31

§ 11
Kommande utvärdering av forskarutbildning inom medicin och
hälsovetenskap
Karin Vågstrand informerar om att den kommande utvärderingen av
forskarutbildning inom medicin skjuts fram i tiden och påbörjas först vid
årsskiftet 2020/2021, samt att utvärderingen kommer fokusera på några
enskilda miljöer istället för på hela KI som var det förväntade.
§ 12
Återrapportering forskar-AT våren 2020
Dnr 2-619/2020
Kia Olsson och Catharina Larsson återrapporterar från vårens utlysning. Det
var 23 behöriga sökande till 10 utlysta platser. I syfte att fylla antalet vikta
AT-platser har ett kompletterande beslut fattats om tilldelning av ytterligare en
plats, då en av de som tilldelades medel i vårens utlysning inte har möjlighet
att påbörja sin AT-tjänst i år. Catharina lyfter möjligheten att i 2021 års
budgetprocess avsätta medel för 21 platser för att möjliggöra utlysning av 20
platser även nästa år.
§ 13
Webbutbildning ”bias i bedömning”
Klara Regnö informerar om bakgrunden. Diskussion följer, bl.a. om huruvida
kursen bör vara obligatorisk för bedömare i KFU:s satsningar. Det konstateras
dock att det kan bli aktuellt först när kursen är översatt till engelska. Vidare
nämns att kursen skulle kunna ingå i handledarutbildningen och kursen
Ledarskap för forskargruppsledare.
§ 14
Ny ordförande till Disputationskommittén
Dnr 1-276/2020
Gunilla Hovén Malinowski föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utse Mattias Svensson till ordförande i Disputationskommittén fr.o.m.
2020-07-01 t.o.m. 2023-06-30.
§ 15
Diskussion/brainstorm om disputationsprocessen
Kommittén diskuterar olika aspekter av disputationsprocessen, bl.a. om
huruvida processen (inklusive ansvar) för plagiatgranskning av kappan bör
justeras.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:3
Sammanträde 2020-03-31

§ 16
Eventuell satsning på högre KID-schablonbelopp för nya huvudhandledare
Dnr 2-981/2020
Clara Ersson informerar om bakgrunden. KFU har diskuterat en möjlig
kommande satsning på KID-medel med differentierade (högre)
schablonbelopp för nya huvudhandledare till doktorand vid flera tillfällen.
Kommittén för forskning har föreslagit en justering av förslaget. Diskussion
följer, och kommittén samlas runt att modifiera förslaget inför kommande
diskussion i Fakultetsnämnden avseende att sökande, för att vara behöriga till
det högre schablonbeloppet, även ska ha disputerat de senaste 10 åren.
§ 17
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 18
Återrapportering från studentkåren
Valeria informerar om pågående diskussioner avseende hur Covid-19pandemin kommer att påverka forskarutbildningen, och att oroliga
doktorander hör av sig till Doktorandsektionen. Diskussion följer.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Helena Karlström

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-04-29

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
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant (ej närv. §§1-5, delv. närv. §6)
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
Azadeh Karami, Saco-S

Tjänstemän

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

Föredragande/medverkande

Anna Gustafsson, handläggare, § 6
Gunilla Hovén Malinowski, handläggare, § 7
Henrik Schmidt, bibliotekarie, § 7
Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, § 8
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 8-10
Sebastian Ols, vice ordförande DSA § 12

Förhinder

Afsar Rahbar, OFR
Henry Wölling, Seko
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-04-29

§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
a) Beslut av rektor: Tilldelning av medel för uppdrag med syfte att realisera
strategi 2030, dnr 1-462/2019
b) Beslut av Fakultetsnämnden 2020-03-24: Föreskrifter för docentur vid
Karolinska Institutet, dnr 1-1016/2019
c) Beslut av Kommittén för forskning 2020-03-24: Nya riktlinjer för
forskning, dnr 1-929/2019
d) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2020-03-12
e) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2020-03-24
f) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2020-03-03 samt 2020-03-18
g) Protokoll från sammanträde i Internationaliseringsrådet 2020-03-17
h) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet 2020-03-12
Ärendena läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:21
2020:22
2020:23

Tillfälligt undantag från praxis avseende nyttjande av forskarAT-medel
Förlängning av uppdrag som vetenskaplig koordinator inom
KI-NIH-programmet i Neurovetenskap (André Fisahn)
Beslut om antagning till KI/Region Stockholm forskarskola i
allmänmedicin och primärvård, dnr 3-1422/2020

Ärendena läggs till handlingarna.

3 (5)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-04-29

§6
Årlig återrapportering från Kurs- och programkommittén avseende
verksamhetsåret 2019
Dnr 1-363/2020
Anna Gustafsson informerar om Kurs- och programkommitténs arbete under
2019. Totalt genomfördes 235 forskarutbildningskurser under året, varav 85
fristående kurser med finansiering från KPK. Under 2019 har postdoktorers
deltagande i kurser underlättats ytterligare. Kursvärderingarna visar på fortsatt
gott resultat överlag: 95 % av doktoranderna svarade att de skulle rekommendera
kursen till andra doktorander.

§7
Anvisning för innehållet i avhandlingens inlaga
Dnr 1-362/2020
Ingeborg van der Ploeg informerar om bakgrunden. Upphandlingen av ett nytt
tryckeri som bl.a. ska ge service avseende avhandlingsmall är nu klar.
Kommittén diskuterar avhandlingsmallens innehåll och samlas runt att en
populärvetenskaplig sammanfattning samt etiska överväganden bör vara starkt
rekommenderade att ingå i avhandlingen.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att delegera till ordförande att färdigställa och fastställa Anvisning för
innehållet i sammanläggningsavhandlingens inlaga efter diskussion i
kommittén.
§8
Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete
Dnr 1-41/2019
Britta Steneberg informerar om att KI:s kvalitetssäkringsarbete sammantaget
fått godkänt med förbehåll i UKÄ:s granskning. En utvecklingsplan ska nu tas
fram för att utveckla de förbättringsområden som identifierats. Diskussion
följer.
§9
Åtgärdsplan för säkerställande av måluppfyllnad inom forskarutbildning
Dnr 1-365/2020
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. KI:s kvalitetssystem innebär att
brister som framkommer i uppföljningar ska åtgärdas. Även om det redan idag
görs mycket på KI för att säkerställa måluppfyllnaden hos doktorander har
Exit Poll visat att inte alla doktorander uppfattar att de nått samtliga mål i hög
utsträckning. De åtgärder som diskuteras handlar både om att höja kunskapen
om vad målen innebär och att skapa ännu bättre förutsättningar för
måluppfyllnad.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-04-29

§ 10
KI:s krisorganisation, riskanalys och beredskap för Covid-19-pandemin
Robert Harris informerar om KI:s krisarbete och krisberedskapen inom
forskarutbildningen med anledning av Covid-19-pandemin.
§ 11
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 12
Återrapportering från studentkåren
Dnr 1-381/2020
Sebastian Ols presenterar resultat från Doktorandsektionens enkät om
doktorandernas arbetssituation under Covid-19-pandemin. 20 % av de 430
doktorander som svarat på enkäten uppger att deras arbetssituation (om de
arbetar kliniskt, hemifrån eller på campus) inte stämmer överens med deras
preferens. Störst diskrepans mellan preferens och arbetssituation är det i
grupperna som enbart vill jobba hemifrån eller främst på campus. 14 % av de
svarande uppger att de inte diskuterat sin situation med sin handledare/
gruppledare. Diskussion följer.
§ 13
Diskussion/brainstorm om budget för utbildning på forskarnivå 2021 och
prognos för 2022 – 2023
Dnr 1-326/2020
Clara Ersson och Rickard Seward informerar om ordförandes och vice
ordförandes förslag till budget för utbildning på forskarnivå 2021, som tagits
fram inför diskussion om budgetramar vid fakultetsnämndens sammanträde
den 20 maj. Diskussion följer, bl.a. avseende om huruvida praxis för
utbetalning av KID-medel bör ändras. Vidare konstateras att medel behöver
avsättas för genomförandet av uppdrag i verksamhetsplanen för strategi 2030.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:4
Sammanträde 2020-04-29

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Lennart Brodin

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-06-02

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
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
Azadeh Karami, Saco-S
Afsar Rahbar, OFR

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef, huvudföredragande (ej
närv §§ 1-12, §§ 14-15)

Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Karin Vågstrand, samordnare, §§ 7-8 och § 13
Anna-Carin Christoffersson, samordnare, § 10
Rickard Seward, controller, § 11
Anna Gustafsson, handläggare, § 13

Förhinder

Sirus Rabbani, studentrepresentant
Henry Wölling, Seko
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-06-02

§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
Protokoll från sammanträdena 2020-03-31 respektive 2020-04-29 läggs till
handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av konsistoriet: Ny internhyresmodell, dnr 1-188/2019
b) Rektorsbeslut: Hantering av myndighetskapitalet, dnr 1-188/2019
c) Statusrapport 2020: Det sammanhållna kvalitetssystemet, dnr
1-413/2020
d) KI:s medverkan i nationella forskarskolan om åldrande och hälsa,
SWEAH, dnr 5-38/2020
e) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2020-04-14
f) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2020-04-23
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:24
2020:25
2020:26
2020:27

Ledamot till Disputationskommittén (Susanna Brighenti)
Antagning till nationella forskarskolan i kroniska
inflammatoriska sjukdomar, dnr 3-2269/2020
Antagning till till KI-Region Stockholms forskarskola i
molekylärmedicin för kliniker, dnr 3-4925/2019
Antagning till KI-Region Stockholms forskarskola i
epidemiologi för kliniker, dnr 3-4924/2019

Ärendena läggs till handlingarna.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-06-02

§7
Åtgärdsplan för säkerställd måluppfyllnad inom forskarutbildningen
Dnr 1-365/2020
Karin Vågstrand föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa Åtgärdsplan för säkerställd måluppfyllnad inom
forskarutbildning.
§8
Nedläggning av äldre forskarutbildningsämnen
Dnr 1-454/2020
Karin Vågstrand föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att föreslå till Fakultetsnämnden att besluta
att med omedelbar verkan lägga ner alla forskarutbildningsämnen utom
medicinsk vetenskap
att fastställa följande övergångsregler:
1. En doktorand antagen till något annat forskarutbildningsämne än
medicinsk vetenskap kan fortsätta sina studier inom något av de
nedlagda ämnena fram till den 17 december 2021.
2. För att doktors- eller licentiatexamen ska utfärdas i något av de
nedlagda ämnena ska doktoranden ha disputerat, eller genomfört ett
licentiatseminarium, senast den 17 december 2021.
att delegera till Kommittén för utbildning på forskarnivå att besluta om
mindre justeringar av övergångsreglerna om det behövs för att verkställa
beslutet på bästa sätt.
§9
Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Dnr 2-50/2020
Kent Jardemark föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tilldela resebidrag enligt förslag.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-06-02

§ 10
Årlig återrapportering från Kurs- och programkommittén avseende KI:s
forskarutbildningsprogram
Dnr 1-439/2020
Anna-Carin Christoffersson informerar om bakgrunden. KI:s forskarutbildningsprogram bedriver en värdefull och välfungerande verksamhet.
Några förbättringsområden har dock identifierats, bland annat avseende att i
större utsträckning utbyta erfarenheter/lära av varandra, t.ex. via kollegial
granskning.
§ 11
Budget för utbildning på forskarnivå 2021 – 2023
Dnr 1-326/2020
Rickard Seward och Robert Harris återrapporterar från fakultetsnämndens
budgetdiskussioner.
§ 12
Återrapportering från studentkåren
Jan Philipp Reising informerar om att doktorandsektionen bl.a. arbetar med en
enkät om mental hälsa.
§ 13
Konsekvenser av Covid-19-pandemin på KI:s forskarutbildning
Dnr 1-483/2020
Karin Vågstrand och Robert Harris informerar om olika frågor som rör
pandemin. För att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende distans och antal deltagare, och för att förhålla oss till
nya rekommendationer fr.o.m. den 15 juni behöver ställning tas avseende
genomförande av forskarutbildning under höstterminen. Diskussion följer.
Kommittén samlas runt att teoretiska forskarutbildningskurser/kursmoment
bör fortsätta genomföras på distans även till hösten.
Vidare diskuterar kommittén bl.a. att möjligheten till digital medverkan vid
disputationer måste kvarstå så länge det finns en begränsning avseende hur
många som får samlas. Det lyfts också att eventuella förändringar av
rekommendationerna måste kommuniceras med god framförhållning då
opponent och/eller betygsnämndsledamöter kan ha tackat ja till att delta under
förutsättning att det finns möjlighet att delta digitalt.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att till ordförande delegera beslutsrätt i ärenden relaterat till Covid-19pandemin som inte kan vänta till nästa ordinarie sammanträde i KFU.
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-06-02

§ 14
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 15
Handlingsplaner för uppdrag inom strategi 2030 - statusuppdatering
Dnr 1-448/2020 och 1-462/2019
Clara Ersson informerar om pågående arbete.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att delegera till ordförande att, i samråd med vicerektor för utbildning,
färdigställa och fastställa handlingsplan (aktivitetslista) för uppdrag
8.1.5.2.B i KI-gemensam VP för Strategi 2030 ”Stimulera intresset för
forskning bland studenter genom att erbjuda forskningsförberedande och
forskningsstimulerande aktiviteter och förbättra förutsättningarna till
fortsatta studier på forskarnivå” utifrån dagens diskussion i kommittén.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Valeria Messina

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:6
Sammanträde 2020-09-03

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
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

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

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, § 7
Maya Petrén, samordnare, § 7
Rachel Fisher, programstudierektor för masterprogrammet i
biomedicin, § 8
Anna-Carin Christoffersson, samordnare, § 8 och § 13
Rickard Seward, controller för KFU, §§ 9-10
Eva Gunnarsson, controller för KFU (tillträdande), §§ 9-10
Karin Vågstrand, samordnare, § 14

Förhinder

Azadeh Karami, Saco-S
Henry Wölling, Seko
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Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:6
Sammanträde 2020-09-03

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Jan Philipp Reising utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-06-02 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av Konsistoriet: Preliminära budgetramar för statsanslagen 2021–
2023, dnr 1-326/2020
b) Beslut av Konsistoriet: Lokalförsörjningsplan 2020 – 2023, dnr
2-1724/2020
c) Rektorsbeslut: Besluts och delegationsordning för Karolinska Institutet
gällande fr.o.m. 2020-06-05, dnr 1-207/2020
d) Beslut av Fakultetsnämnden 2020-06-11: Fakultetsnämndens preliminära
budgetramar för statsanslagen 2021, dnr 1-326/2020
e) Återrapportering från KI Summer School in Medical Research 2020, dnr
3-3444/2020
f) Protokoll från sammanträde i Fakultetsnämnden 2020-05-20, 2020-05-28
samt 2020-06-11
g) Protokoll från sammanträde i Kommittén för forskning 2020-05-26
h) Protokoll från sammanträde i Kommittén för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2020-04-02, 2020-05-05, 2020-06-02 samt
2020-06-17
i) Protokoll från sammanträde i Internationaliseringsrådet 2020-04-29
j) Protokoll från sammanträde i Forskningsrådet 2020-05-18
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:28
2020:29

Bedömning motsvarande kompetens,
forskarhandledarutbildning (Malin Enqvist)
Forskarskoledirektor och ordförande för styrgruppen för
forskarskolan i hälsovetenskap (Kay Sundberg och Maria
Hagströmer), dnr 1-353/2019

3 (6)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:6
Sammanträde 2020-09-03

2020:30

2020:31
2020:32
2020:33
2020:34
2020:35
2020:36
2020:37
2020:38
2020:39

2020:40
2020:43

Principer för genomförande av kurser och andra
lärandeaktiviteter för doktorander fr.o.m. 15 juni, dnr
3-2526/2020
Disputationsterminer 2021
Projektplan (aktivitetslista) för uppdrag 8.1.5.2.B i KIgemensam VP för Strategi 2030, dnr 1-448/2020
Extra antagning, nationella forskarskolan i kroniska
inflammatoriska sjukdomar, 3-2269/2020
Ledamot Disputationskommittén (Sigridur Kalman)
Möjliggörande av tillgodoräknande för deltagande i
internationell konferens (p.g.a. Covid-19-pandemin)
Justering av regeltext rörande systematiska reviews i
avhandlingar
Vetenskaplig koordinator för KI-NIH-programmet i
neurovetenskap (André Fisahn)
Doktorand inom samarbetsprogram, frånsteg från
samarbetsavtal (p.g.a. Covid-19-pandemin)
Ledamöter till styrgruppen för forskarskolan i hälsovetenskap
(Ing-Mari Dohrn, Ida Goliath, Susanne Guidetti, Wibke Jonas,
Brjánn Ljótsson och Liselotte Schäfer Elinder), dnr
1-562/2020
Anvisning för innehållet i sammanläggningsavhandlingens
inlaga, dnr 1-362/2020
Ledamot till Rekryteringsutskottet (Elisabet Stener-Victorin)

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Aktuella frågor i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå (KU)
Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor i KU, bl.a. om
förberedelserna inför implementeringen av det nya 6-åriga läkarprogrammet.
Diskussion följer, bl.a. om kommittéernas gemensamma uppdrag i
verksamhetsplanen för strategi 2030 och om hur KI på bästa sätt förvaltar
”digitaliseringssprånget”.
§8
Pågående arbete med att se över masterprogrammet i biomedicin
Lennart Brodin informerar om arbetet med att se över forskningsspåren inom
masterprogrammet i biomedicin. Den inledande kursen under termin 1
planeras att utformas i samråd med ansvariga för de nya forskningsspåren och
forskningsområdena integreras under hela masterprogrammet. Vidare
presenterar Lennart arbetsgruppens förslag på kursansvariga institutioner för

4 (6)

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:6
Sammanträde 2020-09-03

de valbara forskningsspåren som ges parallellt under termin 3. Diskussion
följer. Sammanfattningsvis ställer sig kommittén positiv till förslaget.
§9
Kommitténs ekonomiska läge efter andra kvartalet 2020
Rickard Seward informerar kortfattat om kommitténs ekonomiska läge.
Sammanfattningsvis stämmer kostnaderna väl överens med budget efter andra
kvartalet.
§ 10
Förslag på budget för utbildning på forskarnivå 2021
Dnr 1-326/2020
Clara Ersson föredrar ärendet. Ett antal mindre justeringar har gjorts sedan
kommitténs diskussion vid sammanträdet den 29 april 2020.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa beslutsunderlaget till fakultetsnämnden, och
att delegera till ordförande att besluta om smärre justeringar i
beslutsunderlaget.
§ 11
Kommitténs spelregler, reflektioner efter 18 månader
Erika Franzén rekapitulerar de ”spelregler” som kommittén kom överens om i
februari 2019. Diskussion följer, bl.a. om former för höstens sammanträden.
Kommittén fortsätter sammanträda helt digitalt åtminstone ytterligare ett
sammanträde.
§ 12
Förslag på uppdrag om att tillhandahålla forskarhandledarutbildning
Dnr 3-3483/2020
Kent Jardemark anmäler jäv och lämnar rummet. Clara Ersson föredrar
ärendet. För närvarande saknas ett formulerat uppdrag om att tillhandahålla
forskarhandledarutbildning. Förslaget är formulerat enligt praxis med ett
undantag; ansvaret för att bedöma om en genomgången grundkurs vid ett
annat lärosäte är tillräcklig för att ge motsvarande kompetens föreslås flyttas
till enheten för undervisning och lärande (UoL; kursledningen).
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att föreslå till styrgruppen för UoL att integrera förslaget på uppdrag om att
tillhandahålla forskarhandledarutbildning i ett övergripande förslag till
inriktning/uppdrag för UoL inför beslut i fakultetsnämnden.
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§ 13
Principer för att starta och avveckla forskarutbildningsprogram
Dnr 1-519/2020
Anna-Carin Christoffersson informerar om föreslagna principer för att starta
och avveckla forskarutbildningsprogram och vilket underlag som bör beaktas
vid avveckling av ett program. Diskussion följer.
§ 14
Justering av regler rörande grönt ljus
Dnr 1-49/2020
Karin Vågstrand föredrar ärendet. En möjlig justering av regelverket har
diskuterats bl.a. mot bakgrund av inkomna synpunkter avseende att ”grönt ljus
med förbehåll” anses komplicerat och tolkas olika i olika sammanhang, samt
inkomna önskemål om att det bör ingå en finansieringsplan i steg 1 i
antagningsprocessen.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa följande ändringar av tidigare fattade beslut, att gälla från 10
oktober 2020:
• Det ska finnas två möjliga utfall av grönt ljus-beslut: 1) godkänt eller
2) avslag, d.v.s. möjligheten till en tredje utfall, ”grönt ljus med
förbehåll”, försvinner.
• Finansiella resurser ska inte längre ingå som en bedömningsaspekt för
grönt ljus. Istället ska en plan för finansieringen bifogas ansökan om
inrättande av doktorandplats.
• I bedömning och beslut vid grönt ljus-ansökan ska även fortsatt
studierektor och prefekt delta, men det blir valfritt för institutionerna
om man vill inkludera fler och i så fall vilka. Det gäller alltså inte
längre att minst tre personer ska delta i ett grönt ljus-beslut, utan minst
två.
• Administrativ chef (AC) vid institutionen ska även fortsatt involveras i
bedömning och beslut då en doktorandplats inrättas, men det är upp till
institutionerna att bestämma om AC ska involveras då grönt ljus
utfärdas vid t.ex. KID-ansökningar.
att regeldokument, blanketter, instruktioner och information uppdateras
utifrån fattade beslut. Ny grönt ljus-blankett tas fram i samarbete med
vicerektor och avstäms med institutionerna.
att alla institutioner från och med 10 oktober 2020 ska använda samma
blanketter för inrättande av doktorandplats respektive för beslut om grönt
ljus.
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§ 15
Schematisk matris för måluppfyllelse för doktorsexamen
Ingeborg van der Ploeg informerar om bakgrunden. Syftet med målmatrisen är
bl.a. att underlätta bedömning av måluppfyllnad genom att tydliggöra vilka
aktiviteter under forskarutbildningen som bidrar till måluppfyllnad och när
måluppfyllelse bedöms. Diskussion följer.
§ 16
Återrapportering från studentkåren
Jan Philipp Reising informerar om att doktorandsektionens enkät om mental
hälsa stänger inom kort och att resultaten från undersökningen kommer
presenteras vid nästa sammanträde.
§ 17
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris och Erika Franzén informerar om aktuella frågor.
§ 18
Brainstorm om banbrytande forskarutbildning
Kommittén diskuterar bl.a. innebörden av en banbrytande forskarutbildning,
och hur KI blir ett attraktivt lärosäte för doktorander.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Jan Philipp Reising
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Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande ej närv. (ej närv. §§ 13-16)
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty (ej närv. §§ 1-8)
Afsar Rahbar, OFR (ej närv. §§ 1-9)
Henry Wölling, Seko

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Maria Hagströmer, ordförande i styrgruppen för forskarskolan
i hälsovetenskap, § 7
Anna-Carin Christoffersson, handläggare, §§ 7-8
Mattias Svensson, ordförande i disputationskommittén, § 9
Gunilla Hovén Malinowski, handläggare, § 9
Ruket Negasi, handläggare, § 9
Indu Kadlac, handläggare, § 10
Azad Saei, KIPA-representant i Kurs- och
programkommittén, § 12
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg, § 13
Ninna Oom, doktorandombud, § 17
Margareta Bratt Carlström, HR-specialist, § 17

Förhinder

Azadeh Karami, Saco-S
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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2
Justering av dagens protokoll
Sirus Rabbani utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av föredragningslistan
Erika Franzén utses till ordförande för § 10 då ordförande har anmält jäv. Med
detta godkänns föredragningslistan.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-09-03 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av rektor: Ersättning till institution för uppdraget som ordförande
i Kurs- och programkommittén, dnr 1-605/2020
b) Beslut av Universitetskanslersämbetet: Reviderad tidsplan för
kvalitetssäkringssystemet 2017 – 2022 (den planerade utvärderingen av
forskarutbildning inom omvårdnad våren 2022 ställs in), reg.nr. 41100407-20
c) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-08-20
d) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-06-17 samt
2020-09-07
e) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2020-09-02
f) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2020-06-16
g) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2020-06-11 samt
2020-09-08
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:41
2020:42

2020:44

Ledamot till styrgrupp för projektet implementering av digital
tentamen (Kent Jardemark
Ledamot till styrgrupp för KI-Region Stockholm
forskarskolan i allmänmedicin och primärvård (Maria
Hagströmer)
Representant till bedömargrupp för nytt masterprogram
(Susanne Guidetti)
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2020:45

Direktor för KI-Region Stockholm forskarskolan inom klinisk
psykiatri (Katarina Howner)

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Utlysning av medel för delfinansiering av doktorander inom ramen för
forskarskolan i hälsovetenskap
Dnr 3-4059/2020
Maria Hagströmer föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att utlysa upp till 14 anslag för delfinansiering av doktorander,
att fastställa principer och process, inklusive bedömningskriterier, samt
att tillstyrka följande ansökningsperiod: 12 oktober – 22 november
§8
Principer för att starta, modifiera och avveckla forskarutbildningsprogram
Dnr 1-519/2020
Anna-Carin Christoffersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att fastställa ”Principer för att starta, modifiera och avveckla ett
forskarutbildningsprogram”.
§9
Årlig återrapportering från Disputationskommittén
Dnr 1-721/2020
Lena Palmberg och Mattias Svensson, båda ordförande i
disputationskommittén, informerar om kommitténs arbete under 2019. Under
året hölls 20 möten och 383 disputations- och licentiatansökningar
behandlades. Diskussion följer, bl.a. avseende att det vore mindre sårbart om
det fanns ytterligare en granskare av etik i samband med disputation. Vidare
diskuteras hur kravet på att ha fullgjort 240 hp utbildning på forskarnivå bör
tolkas ifall en student uppnått kurs- och publikationskrav och målen för
doktorsexamen betydligt snabbare än efter 4 år.
§ 10
Tilldelning av KID-medel för delfinansiering av doktorander 2020
Dnr 2-6144/2019
Nico Dantuma, Lena Palmberg och Robert Harris anmäler jäv och lämnar
rummet. Indu Kadlac föredrar ärendet.
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Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tilldela 65 sökande KID-medel enligt förslag, samt
att utse 3 reserver enligt förslag.
§ 11
Uppföljning av uppdrag inom verksamhetsplan för Strategi 2030
Clara Ersson informerar om status avseende kommitténs uppdrag inom
verksamhetsplan för Strategi 2030. Diskussion följer.
§ 12
Resultat från KIPA-enkät om forskarutbildningskurser för postdoktorer
Dnr 5-51/2020
Azad Saei från KI postdoc association (KIPA) informerar om resultaten från
en enkätundersökning om kurser för postdoktorer som KIPA genomfört.
Diskussion följer, bl.a. avseende att Kurs- och programkommittén arbetar för
att utöka antalet platser på eftersökta kurser såsom statistikkurser i Rprogrammering.
§ 13
Webbutbildning om partiskhet (bias) i bedömning
Dnr 1-715/2020
Klara Regnö föredrar ärendet som är ett förslag att införa obligatorisk
utbildning om partiskhet i bedömning för alla som utses till
bedömare/granskare inom KI:s doktorandfinansieringsprogram. Diskussion
följer. En farhåga lyfts avseende att ett sådant krav skulle kunna resultera i att
färre är beredda att ta på sig granskningsuppdrag. Ett alternativt beslutsförslag
lyfts fram där det istället för krav införs en rekommendation om att gå aktuell
utbildning. Deltagande kan därefter följas upp och utvärderas.
Vid omröstning ställer sig 4 av 10 av de röstberättigade bakom utskickat
förslag till beslut medan 6 av de röstberättigade ställer sig bakom det
alternativa förslaget.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att bedömare som medverkar i bedömningsprocesser för KI:s
doktorandfinansieringsprogram fr.o.m. november 2020 ska
rekommenderas genomgå webbutbildningen ”Bias i bedömning”.
§ 14
Kursplan för Forskarhandledarutbildning – grundkurs
Dnr 1-709/2020
Kent Jardemark anmäler jäv och lämnar rummet. Clara Ersson föredrar
ärendet.
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Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa kursplanen för kursen ”Introductory Doctoral Supervision
Course” (på svenska ”Forskarhandledarutbildning – Grundkurs”).
§ 15
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om pågående arbete inom Doktorandsektionen.
Bl.a. planeras två ytterligare enkäter (utöver den om mental hälsa), en om
kurser och en uppföljning av tidigare enkät om covid-19-pandemin.
§ 16
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
§ 17
Resultat från DSA-enkät om mental hälsa
Dnr 1-705/2020
Jan Philipp Reising informerar om resultaten från en enkätundersökning om
mental hälsa som Doktorandsektionen genomfört. Kåren anser att studenternas
svar är oroande, bl.a. svarar 31 % ”agree” och 11 % ”strongly agree” på
påståendet ”I have felt depressed”, och kåren lyfter att preventiva åtgärder bör
sättas in. En lång diskussion följer avseende institutionens ansvar, och
avseende vad kommittén kan göra inom ramen för sitt ansvar och mandat, t.ex.
inom ramen för handledarutbildningen och introduktionen för nya
doktorander.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras (ej §10)

Justeras

Justeras (§ 10)

Robert Harris

Sirus Rabbani

Erika Franzén

Kommittén för utbildning på
forskarnivå
Protokoll 2020:8
Per capsulam 2020-10-08

§1
Justering av tidigare fattat beslut om tilldelning av KID-medel avseende en ansökan

Dnr 2-6144/2019
Ett fel har upptäckts i beslutsunderlaget inför beslut om tilldelning av KID-medel som fattades av
KFU med omedelbar justering vid sammanträdet den 5 oktober 2020 (§ 10). Det handlar om en
uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, och ett per capsulam-beslut föreslogs avseende rättelse
av beslut om tilldelning av medel för en sökande. Förslag till beslut skickades till ledamöterna i
kommittén per e-post den 7 oktober.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att korrigera beslut från 5 oktober 2020 på följande sätt:
a) sökande med nr 2020-00873 tilldelas KID-medel, samt
b) sökanden med nr 2020-00887 stryks från tilldelningslistan.
Beslutet har fattats per capsulam efter föredragning av samordnare Clara Ersson. Samtliga
röstberättigade ledamöter har getts möjlighet att delta i beslutet. I beslutet har ordförande och en
majoritet av ledamöterna deltagit enligt nedan:
Röstat för förslaget:
Robert Harris, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande
Helena Karlström, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant
Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Valeria Messina, studentrepresentant
Anmält jäv (ej deltagit i beslutet):
Catharina Larsson

Vid protokollet

Justeras

Clara Ersson

Robert Harris
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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
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
Virpi Töhönen, Saco-S (ej närv. §§1-4)
Afsar Rahbar, OFR (ej närv. §§1-10)

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Birgitta Henriques Normark, vicerektor för forskning, § 7
Martin Bergö, vice ordförande i kommittén för forskning
(KF), § 7
Charlotta Lindquist, samordnare i KF, § 7
Per Svensson, direktor för forskarskolan i allmänvetenskap
för kliniker, § 11
Per Tornvall, prefekt vid institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset (KI-SÖS), § 11
Indu Kadlac, samordnare, § 13
Karin Vågstrand, samordnare, §§ 15-16

Förhinder

Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Henry Wölling, Seko
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§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 föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-10-05 och beslut fattat per capsulam
2020-10-08 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Beslut av styrgruppen för Stockholm trio: Mål för Stockholm trio 2020–
2024, dnr S3-1.1.2-0006-20
b) Beslut av fakultetsnämnden 2020-09-15: Utveckling av KI:s
sammanhållna kvalitetssystem, utifrån Universitetskanslersämbetets
granskning 2019/2020 inom utbildning på alla nivåer, dnr 1-647/2020
c) Beslut av fakultetsnämnden 2020-10-22: Utlysning av medel för
delfinansiering av doktorander (KID), dnr 2-3913/2020
d) Årlig återrapportering från KI:s sommarforskarskola för gymnasieelever
2020, dnr 1-819/2020
e) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-09-15 och 202010-22
f) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-10-07
g) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2020-10-13
h) Protokoll från sammanträde i internationaliseringsrådet 2020-09-17
i) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2020-10-13
Ärendena läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:46
2020:47

Revidering av avtal med KTH angående forskarutbildningssamarbete med gemensam examen, dnr 5-58/2020
Forskar-AT-medel, godkännande att få behålla medel för
påbörjat forskningsprojekt motsvarande 2 månaders arbete
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2020:48

2020:50
2020:51
2020:52

Principer för kurser och andra lärandeaktiviteter för
doktorander gällande förläggning av undervisning under
pågående coronapandemi, dnr 3-2526/2020
Bedömning av motsvarande kompetens, handledarutbildning
(kurs på KTH; Bergström)
Finansiering av utvärdering av forskar-AT, dnr 1-801/2020
Uppdrag som facilitator för den obligatoriska doktorandintroduktionen (Jessica Norrbom), dnr 1-823/2020

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Aktuella frågor i Kommittén för forskning (KF)
Birgitta Henriques Normark informerar om aktuella frågor i KF, bl.a. om
effekten av covid-19-pandemin. Diskussion följer.
§8
Kostnad för ytterligare ett anslag inom forskar-AT 2021
Dnr 2-4610/2020
Clara Ersson föredrar ärendet. Med anledning av att en av de 10 högst rankade
sökande våren 2020 inte kunde nyttja sin AT-plats under 2020 beviljades även
förstereserven forskar-AT. Det uppskattas finnas budgetutrymme för att som
vanligt utlysa 20 anslag under 2021, trots att kostnaden för det extra anslaget
väntas belasta 2021 års budget.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att godkänna att förväntade kostnader motsvarande 21 forskar-AT-anslag
belastar kommitténs budget 2021 för att möjliggöra att 20 platser, som
vanligt, kan utlysas under året.
§9
Återrapportering från utlysningen av forskar-AT hösten 2020
Dnr 2-2971/2020
Catharina Larsson återrapporterar från höstens utlysning. Det var 22 behöriga
sökande till 10 platser.
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§ 10
Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander hösten 2020
Dnr 2-51/2020
Kent Jardemark föredrar ärendet. Diskussion följer avseende huruvida det
maximala beviljade beloppet bör höjas något. Kommittén återkommer till
frågan vid ett kommande sammanträde efter att ärendet beretts.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att tilldela resebidrag enligt förslag.
§ 11
Förslag på ny forskarskola i klinisk behandlingsforskning
Dnr 3-4718/2020
Per Svensson presenterar ett förslag på en möjlig ny KI-Region Stockholm
forskarskola i klinisk behandlingsforskning samt redogör för bakgrund/behov
och förslag på upplägg av kurspaketet. Diskussion följer, sammanfattningsvis
ställer sig kommittén positiva till förslaget och samlas runt att lyfta förslaget
till vidare diskussion i forskningsrådet.
§ 12
Sammanträdestider våren 2021
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att fastställa följande datum för vårens sammanträden:
- Torsdag den 28 januari 13.00 – 17.00, Solna
- Torsdag den 25 februari kl. 8.30 – 11.30, i anslutning till internat
- Torsdag den 25 mars kl. 13.00 – 17.00, Solna
- Tisdag den 27 april kl. 13.00 – 17.00, Solna
- Måndag den 24 maj kl. 13.00 – 17.00, Flemingsberg
- Måndag den 21 juni kl. 13.00 – 17.00, Solna
§ 13
Utlysning av KID-medel 2021
Dnr 2-3913/2020
Indu Kadlac föredrar ärendet. Fakultetsnämnden har beslutat att 70 KIDmedel ska utlysas under 2021 samt att upp till 5 av de 70 anslagen ska bestå av
ett större schablonbelopp/anslag (dubbelt KID-belopp). Behöriga att erhålla
det större anslaget är de högst rankade nya huvudhandledarna som disputerat
de senaste 10 åren. Sökande som disputerat tidigare än 10 år innan KIDutlysningen öppnar är behöriga om det finns särskilda skäl för avräkningsbar
tid.
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Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att utlysa KID-medel under vårterminen 2021 i enlighet med
fakultetsnämndens beslut,
att det till tidigare beslutad process läggs till att två rangordnade reserver ska
väljas ut,
att fastställa principer och process avseende det större schablonbeloppet/
anslaget för högst rankade nya huvudhandledare som disputerat de senaste
10 åren, samt
att tillstyrka följande ansökningsperioder:
- steg 1: från i mitten av februari till i mitten av mars
- steg 2: från i mitten av maj till i mitten av juni

§ 14
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina informerar om pågående arbete inom doktorandsektionen,
bl.a. har en ny styrelse utsetts och verksamhetsplanering pågår inför nästa år.
Sirus Rabbani gratulerar Ingeborg van der Ploeg som erhållit utmärkelsen
Mäster 2020 (Medicinska föreningens utmärkelse till en utomordentlig
pedagog och lärare).
§ 15
Kvalitetsarbete - återrapportering 2020 och planering för 2021
Dnr 1-831/2020
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Diskussion följer om prioriterade
förbättringsområden för 2021.
§ 16
Reviderad överenskommelse med KTH angående samarbete med
gemensam examen
Dnr 5-58/2020
Karin Vågstrand informerar om bakgrunden. Sedan 2014 finns ett samarbete
mellan KI och KTH som innebär att lärosätena antar gemensamma
doktorander med möjlighet till en s.k. joint degree. Överenskommelsen
avseende vilka regler och rutiner som ska gälla för samarbetet har nu setts
över och därmed är det nu återigen möjligt att anta doktorander till den
gemensamma forskarutbildningen. Diskussion följer, bl.a. avseende nyttan i
förhållande till kostnaden för administrativa resurser.
§ 17
Information från vicerektor om aktuella frågor
Robert Harris informerar om aktuella frågor.
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Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris
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Närvarande
Ledamöter
(med rösträtt)

Robert Harris, vicerektor, ordförande
Erika Franzén, vice ordförande (delv. närv. §16))
Catharina Larsson, lärarrepresentant
Helena Karlström, lärarrepresentant
Kent Jardemark, lärarrepresentant
Lena Palmberg, lärarrepresentant
Lennart Brodin, lärarrepresentant
Nico Dantuma, lärarrepresentant
Sirus Rabbani, studentrepresentant (ej närv. §§1-6, delv. närv. §7))
Valeria Messina, studentrepresentant

Adjungerade ledamöter
(närvaro- och yttranderätt)

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Junior faculty
Virpi Töhönen, Saco-S
Afsar Rahbar, OFR

Tjänstemän

Karin Schmekel, enhetschef, huvudföredragande
Clara Ersson, samordnare/sekreterare

Föredragande/medverkande

Jessica Norrbom, facilitator för doktorandintroduktionen, § 7
Karin Wrangö, administratör, § 7
Ninna Oom, doktorandombud, § 7
Catherine Bollö, projektledare, § 8
Kseniya Hartvigsson, projektkommunikatör, § 8
Philip Malmgren, handläggare, §§ 9-11
Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare, § 11
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg, §§ 14-15
Renita Sörensdotter, samordnare lika villkor, §§ 14-15
Maria Niemi, samordnare hållbar utveckling, § 16

Förhinder

Jan Philipp Reising, studentrepresentant
Henry Wölling, Seko
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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
Föredragningslistan godkänns.
§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet 2020-11-16 läggs till handlingarna.
§5
Anmälan av
a) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2020-11-19
b) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2020-11-18
c) Protokoll från sammanträde i forskningsrådet 2020-11-03
Protokollen läggs till handlingarna.
§6
Anmälan av vicerektorsbeslut
2020:53
2020:54
2020:55
2020:56

Uppdrag som samordnare för hållbar utveckling inom
utbildning på forskarnivå (Maria Niemi), dnr 3-4822/2020
Ledamot till styrgruppen för forskarutbildningssamarbete
inom medicinsk teknologi KI-KTH (Anthony Wright)
Kostnad för utbildning i textmatchningssystemet iThenticate
Kostnad för konflikthanteringskurs för studierektorer (kopplat
till Strategi 2030)

Ärendena läggs till handlingarna.
§7
Återrapportering avseende introduktionen för nya doktorander
Dnr 1-970/2020
Jessica Norrbom informerar om introduktionen för nya doktorander.
Diskussion följer, bl.a. avseende vikten av att genomgå introduktionen tidigt
under forskarutbildningen och huruvida introduktionen bör vara
poänggivande.
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§8
Återrapportering från projektet för implementering av ISP-systemet
Dnr 1-972/2020
Catherine Bollö och Kseniya Hartvigsson informerar om bakgrunden och om
pågående arbete med att utveckla informationen i systemet och på
medarbetarportalen. Styrgruppen för projektet väntas fatta beslut om tidsplan
för implementeringen på samtliga institutioner den 16 december. Diskussion
följer avseende om samtliga doktorander bör använda systemet eller om
möjligheten att använda pappersblanketten för årlig uppföljning bör kvarstå
för doktorander som är i slutet av sin forskarutbildning.
§9
Kommitténs behov avseende pedagogisk utveckling
Dnr 1-913/2020
Erika Franzén informerar om bakgrunden. Som ett led i arbetet med att ta fram
en pedagogisk plan för KI har synpunkter inhämtats från kommitténs
underorganisation avseende forskarutbildningens behov av pedagogisk
utveckling och identifiering av utmaningar. Diskussion följer, bl.a. avseende
incitament för undervisning.
§ 10
Finansiering av projektledare för framtagande av pedagogisk plan
Dnr 1-913/2020
Philip Malmgren föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att ge enheten för undervisning och lärande (UoL) i uppdrag att projektleda
och driva arbetet med att ta fram en pedagogisk plan,
att avsätta 150 tkr till UoL för projektledning samt genomförande, samt,
att ett första förslag till pedagogisk plan ska presenteras för KFU och KU
under våren 2021.
§ 11
Integrering av Agenda 2030 i KI:s utbildningsverksamhet
Dnr 1-955/2020
Philip Malmgren och Jennifer Valcke informerar om bakgrunden.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att ställa sig bakom UoL:s förslag till arbetssätt och metod för integrering av
Agenda 2030 i KI:s utbildningsverksamhet, samt
att uppdra till UoL att utveckla uppdraget vidare och återkomma med
projektplan inklusive förslag till budget.
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§ 12
Höjning av maximalt beviljat belopp för resebidrag för forskningsvistelse
Dnr 1-956/2020
Kent Jardemark föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att höja det maximala beviljade beloppet för KI:s resebidrag för forskningsvistelse för doktorander till 30 000 kronor per person.
§ 13
Justerad kostnad 2021 för forskningsintroducerande kurser för
läkarstudenter (FoLäk)
Dnr 1-326/2020
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar med omedelbar justering
att 650 tkr från tidigare års stiftelseavkastning från Stiftelsen Gustav och Tyra
Svenssons minne används till att finansiera kostnad för stipendier inom
forskningsintroducerade kurser för läkarprogrammet.
§ 14
Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2021–2022
Dnr 1-971/2020
Klara Regnö informerar om identifierade utvecklingsbehov, och pågående
arbete med att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering.
§ 15
Handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande 2021–
2023
Dnr 1-922/2020
Renita Sörensdotter informerar om pågående arbete med att ta fram en
handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande. Social
bakgrund och funktionsförmåga är prioriterade områden i planen. Diskussion
följer, bl.a. avseende samverkan med samhället samt prioriteringar och
resurser.
§ 16
Återrapportering hållbar utveckling inom utbildning på forskarnivå 2020
Dnr 1-795/2020
Maria Niemi informerar om arbetet för hållbar utveckling under 2020.
Diskussion följer avseende den webbkurs om de globala målen som är under
utveckling.
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§ 17
Ny adjungerad ledamot för Junior faculty
Dnr 1-973/2020
Clara Ersson föredrar ärendet.
Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar
att Erin Gabriel adjungeras till kommittén som representant för Junior faculty
fr.o.m. 1 januari 2021, tills vidare, dock längst t.o.m. 31 december 2022.
§ 18
Återrapportering från studentkåren
Valeria Messina lyfter att doktorandsektionen ser en risk att olika
bedömningar görs vid olika institutioner avseende förlängning av
forskarutbildningen till följd av covid-19-pandemin. Diskussion följer.
§ 19
Information från vicerektor om aktuella frågor
Karin Schmekel informerar kortfattat om att en ny avdelning för forskarstöd
inrättas från 1 januari 2021. Robert Harris tackar Rodrigo Fernandez Gonzalo
och Sirus Rabbani (som lämnar KFU vid årsskiftet) för värdefullt bidrag till
kommitténs arbete.

Vid protokollet

Clara Ersson

Justeras

Justeras

Robert Harris

Lena Palmberg

