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Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Åsa Lankinen Ordförande, vicedekan FU  
Kristina Blennow Professor,  
 forskarrepresentant  
Per Hofvander Forskare, forskarepresentant  
Åsa Klintborg Ahlklo Forskare, studierektor FU  
 vice ordförande  
Murilo Araujo Sandroni Doktorandrepresentant  
Annika Hinze Doktorandrepresentant  

 
 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Kristine Kilså Utbildningsledare  
Lotta Malmborg Sekreterare  
Daniel Valentini Doktorandrepresentant  

   
 

§ 65a  Sammanträdets öppnande 

Beslut 
att öppna mötet. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 

§ 65b Utseende av justeringsperson 

Beslut 
att utse Åsa Klintborg Ahlklo att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 

§ 65c  Fastställande av föredragningslistan 

Handling 
                          Kallelse och dagordning 2020-11-06 
  

 Ärendet i korthet 
                          Tillägg under punkten § 75 övriga ärenden kursplan The classics   
                          and contemporary theories on advisory services. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
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Beslut 
att fastställa dagordningen. 

§ 65d  Protokoll från föregående möte 

Handling 
                         - Protokoll från FUN-LTVs möte 10 september. 

Ärendet i korthet 

§ 58 FUN beslutade att kursplanen Breeding for quality in a 
varying climate: practical and literature study skulle beslutas 
per capsulam. Eftersom den uppdaterade planen inkom så sent är 
den istället med på dagens agenda. 

Beslut 
att lägga protokollet från 2020-09-10 till handlingarna. 

 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 

 

 

§ 66  Uppföljning av FUN-LTVs handlingsplan  

Handling 
                         -Handlingsplan FUN-LTV 

Ärendet i korthet 
Handlingsplanen gicks igenom. Nästa uppdatering kommer att 
ske i början av våren 2021. 

Punkt 5: Informera prefekten om resultatet av kursutvärderingar 
vid deras institution: Det är infört som en rutin. 

Punkt 9: Predatory journals: Biblioteket  har varit och informerat 
i FUN samt även på en del institutioner.  

Dessa två punkter anses därmed som avslutade och tas bort från 
handlingsplanen. Förslag på nya punkter till planen är: 

- Karriärrådgivning för doktorander 
- Översiktsartiklar, finns sedan tidigare utsedd arbetsgrupp 
- Webbsida med samlad information för vad som gäller för 

licentiater, doktorander med anställning hos annan 
arbetsgivare än SLU och doktorander med externa 
stipendier. 

- Om det framkommer något område i kvalitetsdialogen. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
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- Kursfördelning för höst- och vårtermin 

§ 67  Fördelning av kurspoäng  

Ärendet i korthet 
En doktorand behöver minst 30 hp ämneskurser för sin 
doktorsexamen. Ämneskurser ges i grupp eller som individuella 
kurser. Det finns ingen regel för hur många poäng individuella 
ämneskurser som kan ingå i examen och det diskuterades om det 
kunde innebära problem ifall doktoranden enbart läser 
individuella kurser eller om det är bra att det är flexibelt. Ibland 
kan det vara svårt för doktorander att hitta kurser för deras 
områden. 

Nämnden ansåg att inga ändringar behöver göras i nuläget och 
om det skulle uppstå problem kan frågan tas upp på nytt. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen/ Helene 
Larsson Jönsson 
 
 

§ 68  Kursplan Landskapsteori 

Handlingar 
                         - Kursplan 
                         - Litteraturlista 

Ärendet i korthet 
Kursen ges för studenter på masternivå och för doktorander och 
ger lika många poäng men det har lagts till ytterligare moment 
för doktoranderna. 

Kursplanen ska förtydligas när det gäller var kursen kommer att 
ges och att betyget är godkänd/underkänd. Kurskoden för 
masternivån ska tas bort från litteraturlistan och kursplanen ska 
rensas på den svenska texten. 

Beslut 
att godkänna kursplanen med ovan nämnda ändringar. 

 

Föredragande:  
Åsa Klintborg Ahlklo 
 
SLU ID: SLU. 
ltv.2020.3.1.1-847 

§ 69  Individuell kursplan Breeding for quality in a varying 
climate: practical and literature study  

Handlingar 
                          -Kursplan 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
 
SLU ID: SLU. 
ltv.2020.3.2.1-662 
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Ärendet i korthet 
Individuell kursplan för Sbatie Lama. 

Beslut 
att godkänna kursplanen. 

§ 70  Kursrapport Ethics and Philosophy of Science 2019 

Handlingar 
                         -Kursrapport 
                         -Schema 
                         -Projektkalkyl 
                         -Instruktion för deltagarna 
                         -Kursledarens reflektioner 
                         -Kursutvärderingar 
                         -Deltagarlista 

Ärendet i korthet 
Information och litteraturlista skickades ut sent till studenterna. 
Det är viktigt att det finns tid att förbereda sig inför kursen. 

Beslut 
att godkänna kursrapporten och utbetala 30 711 kr. 

 

Föredragande:  
Åsa Klintborg Ahlklo 
 
 

§ 71  Kursrapport Introductory course for PhD students 
2019  

Handlingar 
                         - Schema 
                          -Deltagare 
                          -Budget 
                          - Kursutvärdering 

Beslut 
att godkänna kursrapporten och utbetala 11 041 kr. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
 
 

  

§ 72  Informationspunkter  
 

 

§ a  Nya doktorander   

Föredragande:  
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Handlingar 
                         - Antagningsbevis 

Ärendet i korthet 
Lisa Blix Germundsson, LAPF 
Huvudhandledare: Lena Ekelund Axelson 

Mahboobeh Yazdani, VF 
Huvudhandledare: Eva Johansson 

Oliyad Jeilu Oumer, VF 
Huvudhandledare: Eva Johansson 

Lotta Malmborg 
 

§ b  Vicedekan beslut  

Handlingar 
                          - Vicedekan beslut 

Ärendet i korthet 
Förändring i handledargrupp gällande 

Blaz Klobucar, LAPF 
Mustafa Zakieh, VF 

 

Föredragande:  
Lotta Malmborg 
 

§ c  Nya preliminärbokade disputationer  

Handling 
                          -Disputationskalender 

Ärendet i korthet 
15 december, Julia Darlison, BT 
5 mars, Carolina Rodriguez, BT 
26 mars, Emina Mulaosmanovic, BT 

 

 

 

Föredragande:  
Lotta Malmborg 
 

§ d  Övrig information  

Ärendet i korthet 
Resultatet från doktorandenkäten ska diskuteras med 
doktoranderna vid två möten i december. Representanter från 
personalavdelningen kommer att delta vid mötena. Enkäten 
kommer också presenteras vid prefektmötet den 20 november. 

 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
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§ 73a  Information från doktorandrådet  

Ärendet i korthet 
Deltagande vid möten ordnade av doktorandrådet har gått ner 
under coronapandemin. 

Arbetet fortsätter angående förbättring av engelska 
översättningar när det gäller hemsidor, email osv.  

16 november är det val av nya ledamöter för doktorandrådet och 
representanter i nämnder. 

 

Föredragande:  
Annika Hinze 

§ 73b  Information från studierektorerna  

Ärendet i korthet 
Helene Larsson Jönsson informerade att det är viss eftersläpning 
från våren då flera aktiviteter blev framskjutna, ex 
halvtidsseminarier. 

Åsa Klintborg Ahlklo informerade om planeringen av 
doktoranddagen som ska ha upplägg som en seminarieserie med 
olika föreläsare. 

Det är några doktorander vars studiesituation har drabbats hårt 
av coronapandemin och man försöker lösa de problem som 
uppstått. 

 

Föredragande:  
Helene Larsson Jönsson / 
Åsa Klintborg Ahlklo 

§ 73c  Information från forskarskolans koordinator  

Ärendet i korthet 
Arbetet med att öka antalet seminarier och aktiviteter inom 
forskarskolan fortgår. Det är något som doktoranderna har haft 
önskemål om. I november är det dags för seminariet på temat 
effektiva möten. 

Det har inte beslutats om en ny 4-års plan för forskarskolorna, 
beslut kommer tas under våren. För 2021 är budgeten samma 
som för 2020. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 

§ 73d  Information från institutionerna   

Föredragande:  
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Ärendet i korthet 
Introduktionsmöten med nyantagna doktorander där 
förväntansdokumentet används har kommit igång efter 
sommaren och fungerar bra. 

Kristina Blennow 

§ 73e  Information från andra möten  

Ärendet i korthet 
FUNs punkter angående förslag på hantering av doktoranders 
prolongering i samband med coronapandemin har diskuterats 
med prefekterna. De instämde med FUNs förslag. 

Det har inte getts någon återkoppling från kvalitetsdialogen 
ännu. Några ämnen som togs upp under mötet var formatet, 
förbättrad handledning, kurser för handledare och 
karriärrådgivning för doktorander. 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
 

§ 74  Delegationsbeslut kursplan Phenotyping 
Technologies in Plant-environment Interactions  

Handling 
                         - Delegationsbeslut 
                         - Kursplan 

Ärendet i korthet 
                         Åsa Lankinen har enligt FUN-LTVs beslut 2020-09-10 § 57  
                         godkänt på delegation kursplanen Phenotyping Technologies in   
                         Plant-environment Interactions. 

 

 

Föredragande:  
Åsa Lankinen 
 
SLU ID: SLU. 
ltv.2020.3.1.1-848 

§ 75  Övriga ärenden  

Handling 
                         - Kursplan 

Ärendet i korthet 
Kursplan för kursen The classics and contemporary theories on 
advisory services, 5 hp. 

Litteraturlistan innehåller några titlar på svenska men svenska 
finns inte med som förkunskapskrav. Om kursen ska ges fler 

 

Föredragande:  
[Klicka här för att lägga  
till namn] 
 
SLU ID: SLU. [Skriv 
numret här] 

 
 

Föredragande:  
Åsa Klintborg Ahlklo 
 
SLU ID: SLU. 
ltv.2020.3.1.1-862 
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gånger bör all litteratur vara på engelska eller att den svenska 
litteraturen kompletteras med motsvarande på engelska. 

Beslut 
att godkänna kursplanen med ovanstående kommentar. 

 

§ 76  Sammanträdets avslutande 

Beslut 
att avsluta mötet. 

 
Föredragande:  
Åsa Lankinen 

 

Vid protokollet:  

Lotta Malmborg 

Sekreterare 

Justeras: 

Åsa Lankinen Åsa Klintborg Ahlklo 

Ordförande Justeringsperson 
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