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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand     
  Paul Håkansson doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Björn Regnell univ lektor   
  Klas Risveden doktorand  
  Sven Åberg professor 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor 
           Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
               Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Ali Iranpour doktorand 
Övriga frånvarande:  
  Stefan Kröll professor, studierektor 

 ___________________________________________________________________ 
§ 165  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 166 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Handläggningsordning för disputationer 

 
§ 167 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-09-20 lades ad acta. 
 
§ 168 Beslut fattade på delegation 

§ 150 (2006-09-21), § 151 (2006-09-22), § 152 (2006-09-25), §  153 (2006-09-
26), § 154 (2006-09-27), § 155 (2006-09-28), § 156 (2006-09-28), § 157 (2006-
09-28), § 158 (2006-09-29), ) § 159 (2006-10-02), § 160 (2006-10-09), § 161 
(2006-10-12), § 162 (2006-10-12) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
§ 169 Meddelanden 
  

   - Budgetproposition 
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               Ordföranden informerade kort om den nya budgetpropositionen vad avser     
högskola och forskning.  

                   
  - Seminarium om Bolognaprocessen 

 
Meddelades att  ett seminarium om Bolognaprocessen för forskarutbildning 
kommer att äga rum 16 november. 
     

§ 170 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 - Rekryteringsgruppen 
                     Mall avs individuella studieplaner: bilaga § 170 

 
Föredragande: Christian Trägårdh 
 
En reviderad version av den för nämnden tidigare presenterade individuella 
studieplanen framlades.  

         
                     Beslut: 

Nämnden beslöt efter diskussion ta fram några exempel på väl ifyllda 
studieplaner, vilka kan användas som arbetsredskap och förebild vid 
upprättande och uppdatering av planer vid LTHs institutioner.  
 
Trägårdh upplyste härefter om att nästa ARKAD kommer att äga rum 8 
november. Vikten av doktorandrepresentation vid arbetsmarknadsdagarna 
betonades. 
 

                     Beslut: 
Vid den efterföljande diskussionen anmodades doktorandrepresentanterna 
inkomma med förslag på lämpliga personer att deltaga i evenemanget. 
Förslagen inlämnas till koordinatorn Christian Trägårdh. 

 
   - Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

                     Föredragande: Christoffer Norberg 
  

Nämnden upplystes om att endast två ansökningar om ersättning till 
forskarutbildningskurser behandlats. Ersättningen gäller i princip endast 
för forskarstuderande från den egna och från andra institutioner vid LTH 
samt för studerande vid DTU och Aalborg universitet. 

                   
§ 171 Övrigt 
  
 - Doktoranders arbetssituation 
 

 På förfrågan från Jonas Borell ang sammanställning av   rutinerna för  
uppföljning  och  planering  av  arbetssituationen för doktoranderna  från 
LTHs prefekter lät ordföranden meddela, att det inte finns någon ny 
information i ärendet. Dock kommer ytterligare en påminnelse att ges vid 
kommande prefektmöte. 
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- Handläggningsordning för disputationer 
 
  Föredragande: Björn Regnell och Klas Malmqvist 

                   
      Regnell informerade om att diskussioner förts i  senaten  ang handläggnings- 

         ordningen  för   disputationer    och    senatens    roll   i   
disputationsärenden.  Malmqvist drog upp konturerna för och skisserade 
hur arbetsgången i   samband med disputationsärendena är tänkt att 
fungera. 

 
         Nämnden resonerade härefter bl a om när och hur eventuella synpunkter 

från senaten skall inlämnas till handläggande tjänsteman på LTHs kansli, 
och om uteblivet svar skall tolkas som bifall. Vidare debatterades huruvida 
representanter för doktoranderna skall närvara vid senatens granskning 
eller ej. 

 
       Beslut: 

         Nämnden beslöt uppdra åt Klas Malmqvist att upprätta ett schema över 
handläggningsordningen, vilket sedan distribueras till senaten. 
Målsättningen är att få till stånd en väl fungerande handläggningsordning så 
att regler och förordningar efterlevs. 

 
- LTHs hemsida 
 

Diskussion. 
 
  

       Vid protokollet                 Justeras 
 
 
 

      Rose-Marie Hermansson           Klas Malmqvist             Björn Regnell
  
 

 
 
 


