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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand    

Karin Brundell-Freij univ lektor  
  Ann-Sofi Jönsson professor   
  Klas Risveden doktorand  
  Sven Åberg professor 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Martijn van Praagh doktorand fr o m § 56  
Övriga närvarande:   
       Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
       Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:  
  Paul Håkansson doktorand 
  Ali Iranpour doktorand 
  Björn Regnell univ lektor   
Övriga frånvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor 
   Nils Mattisson vice kårordf TLTH 

 ___________________________________________________________________ 
 
§ 53  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Karin Brundell-Freij att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 54 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Doktorandrepresentation 
- Riktlinjer för betygnämnd 

 
§ 55 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Justerat protokoll från 060310 förelåg inte. 
 
§ 56 Beslut fattade på delegation 
               §§ 31-35 (2006-03-15), §§  36-42 (2006-03-29) 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
 

§ 57 Meddelanden 
  

- Lunds universitets gemensamma råd för forskarutbildning 
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   Ordföranden informerade från möte med rådet för forskarutbildning. 
                   

   - HSVs utvärdering   
 

Informerades om rapport från HSV om den teknikvetenskapliga   
forskarutbildningen. Nämnden diskuterade bl a den i rapporten omtalade 
genomströmningen. 
 

      Beslut: 
Nämnden beslöt uppdra åt Per Anders Fagerholm att sammanställa en    
rapport över genomströmningen. Rapporten ska presenteras vid kommande 
sammanträde. 
 

    - Policy för forskarutbildningen 
Yttrande: bilaga § 57 
 

    Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
Per Anders Fagerholm redogjorde för LTHs yttrande till Planeringsenheten 
ang förslag till policy för forskarutbildningen. LTH har inga större 
anmärkningar på policyns innehåll, dock accepterar man inte inställningen att 
den totala utbildningstiden fram till doktorsexamen inte ska uppgå till mer än 
åtta år. 
 
Diskussion. 

 
§ 58 Presentation av doktorandsektionens rapport ang doktoranders arbets- 

situation 
  
 Föredragande: Jonas Borell 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt återkomma till ärendet vid nämndens nästa sammanträde. 

 
§ 59 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

  - Introduktion av och information till doktorander 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
 

 Nämnden tog upp ett antal frågor, vilka kommer att diskuteras vidare i     
arbetsgruppen, bl a LTHs hemsida, särskilt hur forskarskolor presenteras på 
hemsidan. 

 
Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt efter förslag från doktorandsektionen utse Staffan 
Haugwitz, Charlotta Borell Lövstedt samt Martin Ansbjerg Kjaer att ingå i 
gruppen för Introduktion av och information till doktorander. 
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-  Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

                  Föredragande: Christoffer Norberg 
                       

Informerades om att gruppen inte haft möjlighet att sammanträffa under den 
gångna månaden. Det påtalades, att man saknar en representant för 
Genombrottet i gruppen. Nämnden upplystes vidare om att arbetet med 
uppdateringen av kursdatabasen påbörjats.  

 
  - Handledargruppen 

 
Informerades om att man arbetar med en samordning av handledarutbildning 
och docentkurs.  

 
Beslut: 

    Nämnden beslöt utse Jonas Borell att ingå i gruppen för handledarfrågor. 
 

  - Rekryteringsgruppen 
 

Information. 
 

  - Stipendiegruppen 
 
Information.   
 

§ 60 Antagning  endast  till  licentiatutbildning  –   rapportering   från  arbets-
gruppen 

  
 Jmfr §§ 51, 61, 68, 75, 82 /2005, 17, 29/2006 
 
               Föredragande: Ordföranden 
 

Nämnden återkom till HSVs rapport vid diskussionen om antagning endast till 
licentiatutbildning. I omnämnda rapport framhålles att antagning till 
licentiatexamen ska tillämpas restriktivt. 

  
               Beslut: 
 Nämnden beslöt att LTHs riktlinjer för antagning till licentiatexamen fortsatt 

skall vara lika restriktiva som hittills. Nämnden beslöt därmed att det för 
närvarande inte är aktuellt att fortsätta diskussionen om att tillåta antagning till 
licentiatexamen även för forskarstuderande som anställs som doktorander. 

 
§ 61 Övrigt 
 

- Doktorandrepresentation 
 

Klas Risveden påpekade att doktorandrepresentation saknas i 
forskningssenatens grupper, som bereder disputationsärenden. Nämnden 
upplystes i samband med diskussion i ärendet att senaten gjort bedömningen, 
att sådan representation inte är nödvändig. 
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- Riktlinjer för betygsnämnd 
                   
                  Föredragande: Christian Trägårdh 
 

   Nämnden diskuterade förslag till riktlinjer för betygsnämnd och opponent  
och ev omformuleringar av dessa. 

  
                  Beslut: 

 Nämnden beslöt att återkomma till ärendet vid kommande sammanträde. 
 
  

Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Karin Brundell-Freij
  
 
 
 
 


