
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              1 (4)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2007-02-26 
____________________________________________________________________________  
Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Staffan Haugwitz doktorand     
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Klas Risveden doktorand  
  Sven Åberg professor  
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:     
   Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare  
   t o m § 37 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare
       Christian Trägårdh professor, studierektor 
 Frånvarande ledamöter:   
  Jonas Borell doktorand   
  Caroline Karlsson doktorand   
  Björn Regnell univ lektor 
Övriga frånvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor      
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
___________________________________________________________________ 
§ 32  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Staffan Haugwitz att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 33 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi 
- Revidering av studieplan för forskarutbildning i Kemiteknik 

 
§ 34 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Med anledning av vad som diskuterades i § 15 ang ersättning till 
forskarutbildningskurser meddelade ordföranden, att man tagit upp en allmän 
diskussion med naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna i ärendet. För 
övrig lades protokollet från 2007-01-23  till handlingarna. 

 
§ 35 Beslut fattade på delegation 

§ 2 (2007-01-11), § 4 (2007-01-17), § 6 (2007-01-19), § 7 (2007-01-19),  
§ 8 (2007-01-22), § 17 (2007-01-25), § 18 (2007-01-25), § 19 (2007-01-29),  
§ 20 (2007-01-30), § 21 (2007-01-31), § 22 (2007-01-31), § 23 (2007-02-01),  
§ 24 (2007-02-07), § 25 (2007-02-12) 
 
 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              2 (4)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2007-02-26 
____________________________________________________________________________  
forts 

Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
§ 36 Meddelanden 
 

- Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
 
 Jfr § 14 B 

 
   Ordföranden informerade om att ärendet tagits upp på LTHs styrelsemöte den 

15 februari.  
 
 Beslut:  
 Dokumentet Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH diskuterades. Nämnden 

resonerade i samband härmed om avsnittet vetenskaplig publicering och beslöt 
att ett förslag till omformulering ska upprättas. 

 
 - Style Guide 

 
Ordföranden informerade om att Helen Sheppard skrivit en lathund, Style 
Guide, för hur avhandlingar bör se ut vid tekniska, naturvetenskapliga och 
medicinska fakulteterna vid LU. Guiden kan vara ett hjälpmedel vid 
författandet av doktorsavhandlingar.  
 

 Beslut:  
Beslöts att lägga ut en länk till Style Guide  från LTHs hemsida. 

 
- Handläggningsordning för disputationer 

 
Klas Malmqvist informerade om att handläggningsordningen för disputationer 
blivit försenad och att senatens roll i disputationsärenden ännu inte helt 
definierats. 

 
§ 37 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

        
  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
Arbetsgruppen för doktoranders institutionstjänstgöring: bilaga § 37 A 
 
Jfr §§ 146,  171,  203/2006, 14/2007 
 
Stefan Kröll presenterade ett förslag som gruppen har sammanställt baserat på 
inkommet material från institutionerna. 
 
Diskussion. 
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Beslut:  
Nämnden beslöt att arbetsgruppen ska utforma ett slutligt utkast, vilket 
distribueras till institutionerna och presenteras vid ett prefektmöte. 

              
- Rekryteringsgruppen 
Rapport från Arbetsgruppen för Bolognaanpassning av nuvarande allmänna 
studieplaner för utbildning på forskarnivå: bilaga § 37 B 

 
 Jfr §§ 204, 218/2006, 14 A/2007 

 
Föredragande: Christian Trägårdh 

 
Christian Trägårdh informerade från gruppens möte. En av gruppen 
sammanställd rapport förelades nämnden. Rapporten gicks igenom punkt för 
punkt. 
 
Diskussion 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att arbetsgruppen ska avsluta det redaktionella arbetet med de 
allmänna studieplanerna under mars månad. Ett förslag till allmän studieplan 
skickas härefter ut till resp institution på remiss i april. Institutionerna har därvid 
möjlighet att inlämna ev ändringsförslag. Studieplanerna kommer slutligen att 
sammanställas i maj. Vidare beslöt nämnden i enlighet med bilaga § 37 C. 

 
§ 38 Övrigt 
 

- Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi (eng. proteomics) 
Skrivelse: bilaga § 38 A 

  
 Föredragande: Klas Malmqvist 
 
 Diskussion. 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att förslaget ska presenteras i Forskningsberedningen samt i 

Senaten. Ärendet tas upp i styrelsen i maj. En komplettering av ansökan 
angående den akademiska miljön ska begäras in.  

 
- Revidering av studieplan för forskarutbildning i Kemiteknik 
Skrivelse: bilaga § 38 B 
 
Föredragande: Klas Malmqvist 
 
Diskussion.  
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att rekryteringsgruppen ska se över studieplanen i samband  
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med den allmänna revideringen av studieplanerna som pågår. 
 

 
 

 Vid protokollet  
 

 
Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Staffan Haugwitz 


