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§ 9  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Klas Risveden att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 10 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Fastställande av sammanträdestider för våren 2007 
- Guidelines vid disputationer 
 

§ 11 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-12-13 lades ad acta. 

 
 
§ 12 Beslut fattade på delegation 

§ 205 (2006-11-30), § 206 (2006-11-30), § 207 (2006-12-05), § 208 (2006-12-08), 
§ 209 (2007-01-02), § 210 (2006-12-13), § 211 (2006-12-13), § 212 (2006-12-18), 
§ 220 (2007-01-08), ) § 221 (2006-12-19), § 222 (2006-12-20), § 223 (2007-01-
02), § 224 (2007-01-02), § 1 (2007-01-08), § 3 (2007-01-11) 
 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 13 Meddelanden 
 

- Mål för examinationer 
 

   Per Anders Fagerholm informerade om att målet för antalet examinationer 
uppsatta av staten 2005-2008 kommer att uppnås. Det sammanlagda 
utbildningsuppdraget  för forskarutbildningen på 450 examina, som 
formulerats för LTH, har uppfyllts och passerats. Kommande fyraårsperiod 
kommer emellertid den minskade antagningen att leda till en minskad 
examination. 

 
 - Antagningsordning till forskarutbildning 

 
Jfr §§ 202, 217 
 
Per Anders Fagerholm informerade om det reviderade förslaget till 
antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Nämnden påmindes i 
samband med informationen om de olika formerna för finansiering av 
forskarstuderande. Förutom doktorandanställning förekommer 
industridoktorander och finansiering i form av stipendier samt egen 
finansiering.  För de doktorander som finansieras av stipendier eller har privat 
finansiering är universitetet juridiskt förpliktigat att stå för finansieringen om 
betalning uteblir.  
   

 
§ 14 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

        
 
  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
 
Jfr §§ 146,  171,  203 
 
Stefan Kröll informerade om att en stor del av institutionerna ännu inte har 
svarat på enkäten rörande doktorandernas institutionstjänstgöring. Vid den 
efterföljande diskussionen framfördes förslag på att utifrån inkommet material 
formulera nya frågeställningar. 
 
Beslut:  
Nämnden beslöt att gruppens arbete med doktorandernas arbetssituation ska 
fortsätta. 

              
- Rekryteringsgruppen 
 

               Mall avs individuella studieplaner: bilaga § 14A 
Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH: bilaga § 14B 

 
 Jfr §§ 109, 204, 218 

 
Föredragande: Jonas Borell 
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forts 

Jonas Borell rapporterade från gruppens möte och redogjorde för den 
redigerade versionen av studieplanen samt förslaget till ny version avseende 
syfte med forskarutbildning. 
 
Det för nämnden förelagda förslaget till allmän studieplan behandlades punkt 
för punkt. Vidare dryftades dokumentet ”Syfte med forskarbildning vid LTH”.  
Nämnden upplystes om att de allmänna studieplanerna ska vara uppdaterade 
till den 1 juli, då en ny högskoleförordning införs med anledning av 
Bolognaprocessen. 
 
Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att gruppen ska fortsätta arbetet med riktlinjer för revisioner av 
de allmänna studieplanerna. Nämnden beslöt vidare att förelägga styrelsen vid 
LTH utkastet till ”Syfte med forskarutbildning” inför dess möte i februari. 
 
- Gruppen för forskarutbildningskurser 

 
               Kravspecifikation: bilaga § 14C 
                 
               Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 

Per Anders Fagerholm rapporterade om arbetet med det databasbaserade 
systemet för forskarutbildningskurser, kursdatabasen, vilket beräknas vara klart 
den 10 april.  

 
§ 15 Ersättning för forskarutbildningskurs 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Ordföranden informerade kort om vad som gäller avseende ersättning för 

forskarutbildningskurser för forskarstuderande vid den egna och vid andra 
fakulteter. Ersättning kan utgå för forskarstuderande vid den egna och vid 
andra institutioner vid LTH. Vidare har forskarstuderande möjlighet att utan 
kostnad läsa kurser vid Danmarks Tekniska Universitet och Aalborgs 
Universitet. Nämnden diskuterade härvid möjligheterna för doktorander att 
läsa forskarutbildningskurser vid andra fakulteter än den egna. Ett utökat 
utbyte med andra fakulteter är eftersträvansvärt, då det leder till ett rikare 
kursutbud för de forskarstuderande. 

 
§ 16 Övrigt 
 
 - Guidelines 
  
 Information till opponenter inför disputation diskuterades. Från nämndens 

ledamöter påtalades på att dokumentet Guidelines vid disputationer upplevdes som 
svårt att hitta på LTHs hemsida. 
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 Beslut: 
 Nämnden beslöt tillse att Guidelines vid disputationer blir  lättare tillgängligt på 

hemsidan. 
 

- Fastställande av sammanträdestider under våren 2007  
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att fastställa följande sammanträdestider under våren 2007: 
 

    måndagen den 26 februari kl. 14.30 
torsdagen den 22 mars kl. 9.15 
tisdagen den 24 april kl.13.15 
torsdagen den 24 maj kl.9.15 
onsdagen den 13 juni kl.13.15 

 
 

 Vid protokollet  
 

 
Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Klas Risveden 


