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From: Karin Hofvendahl <karin.hofvendahl@cec.lu.se>

Sent: Tuesday, October 20,2020 4:10 PM

To: Caroline lsaksson <caroline.isaksson@biol.lu.se>; Erik Swietlicki <erik.swietlicki@nuclear.lu.se>;
Helena Filipsson <helena.filipsson@geol.lu.se>; Henrik Smith <henrik.smith@biol.lu.se>; Johannes
Stripple <johannes.stripple@svet.lu.se>; Linda Lundmark <linda.lundmark@cec.lu.se>; Maj-Lena
Linderson <maj-lena.linderson@nateko.lu.se>; MYS ledmöter styrelse <mys-db@luna.lu.se>; Paul

Miller <paul.miller@nateko.lu.se>; Torbjörn Brorson <torbjorn.brorson@me.com>; Yvonne Persson
<yvonne.persson@cec. lu.se>
Cc: William Sidemo Holm <william.sidemo_holm@cec.lu.se>; Karin Hofuendahl
<karin.hofuendahl@cec.lu.se>

Subject: CECs styrelse per capsulam 2020-01-20
lmportance: High

Attached files: Bilaga 51a - Allmänna studieplanen i Miljövetenskap; Bilaga S1b - General Syllabus for
Third-Cycle Studies in Env Sci;

Till; ledamöter i CECs styrelse
Kopia till: suppleanter

På grund av ett missförstånd om gällande beslutsvägar kom ärendet nedan inte upp på gårdagens

styrelsemöte.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildning i miljövetenskap uppdateras eftersom det av rektor
införts ett obligatoriskt moment om forskningsetik. Ändringarna i planen rör endast antalet poäng för
kursen iforskningsetik, den utökas frän2 till3 poäng. Som en konsekvens minskas antaletvalbara
poäng med L poäng. Förslaget har godkänts av CECs forskarutbildningsnämnd, och ska skickas till
fakulteten på torsdag.

Ändringarna är angivna i den engelska versionen, bilaga lb, och markerade i den svenska versionen,
bilaga 1a.

Vänligen återkom snarast, helst senast imorgon, genom att svara med besked om du godkänner
det bifogade förslaget till beslut eller inte.

Hälsningar 
'

Karin

CEC styrelse sammanträd e 202O-04-20, per capsulam

Närvarande: Caroline lsaksson, Erik Swietlicki, Helena Filipsson, Henrik Smith, Johannes Stripple,

Linda Lundmark, Maj-Lena Linderson, Paul Miller, Timothy Willams, Torbjörn Brorson, Yvonne

Persson, Sanna Magnusson
Övriga närvarande: Karin Hofvendahl
Datum: 2O20-O2-1O

S 1. Allmän studieplan för forskarutbildning i miljövetenskap

Bilaga $1a Allmänna studieplanen i miljövetenskap
Bilaga $1b General Syllabus for Third-Cycel Studeis in Env Sci

Beslutas att: Godkänna att förslaget till studieplan skickas till fakulteten för beslut



De E-postmeddelanden där medlemmar av styrelsen anger att de godkänt förslagen till beslut biläggs

också detta protokoll och utgör tillika justering av protokollet.

Vid protokollet J usteras Justeras

4'^Wul^ll
Karin Hofuendahl
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Henrik Smith Erik Swietlicki


