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  Ann-Sofi Jönsson professor 
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Övriga närvarande:     
   Kerstin Barup professor, studierektor  f r o m § 166 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör  
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
       Christian Trägårdh professor, studierektor t o m § 168 
 Frånvarande ledamöter:   
  Caroline Karlsson doktorand 
  Björn Regnell univ lektor 
  Sven Åberg professor  
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§ 161  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Jonas Borell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 162 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övrigt: 
- Nytt forskarutbildningsämne Livsmedelsteknologi 
- Kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner 

 
§ 163 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-08-22 lades ad acta efter följande kommentar. Christian 
Trägårdh vill ha ett förtydligande av studierektorernas uppdrag angående § 121 
vilket tas upp under punkten Övrigt. 
 

§ 164       Beslut föregående möte 
 
 - Proteinteknologi 

 
Jfr § 144 
 
Institutionen för Immunteknologi har informerats om beslutet. 

 
 - Forskarutbildningsnämndens namn 

 
Jfr § 145  
 
Inget att tillägga. 
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§ 165 Beslut fattade på delegation 

§ 107 (2007-08-17), § 128 (2007-08-15), § 130 (2007-08-17), § 131 (2007-08-17), 
§ 132 (2007-08-17), § 133 (2007-08-22), § 134 (2007-08-23), § 135 (2007-08-23),  
§ 136 (2007-08-29), § 146 (2007-08-23), § 147 (2007-08-24), § 148 (2007-08-28),  
§ 149 (2007-08-30), § 150 (2007-08-30), § 151 (2007-09-03), § 152 (2007-09-03), 
§ 153 (2007-09-03), § 154 (2007-09-04), § 155 (2007-09-10)      

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
 
§ 166 Meddelanden 

        
  - Utbildningsbudget 2008 

 
Ordföranden meddelade att vid den årliga budgetfrukosten informerade Peter 
Honeth att Grundutbildningens resurser förstärks med 1000 kr per studieplats 
för naturvetenskap och teknik och att LUs totala fakultetsstöd förstärks med ca 
78 miljoner kronor. 

 
 - Antagningskrav 

 
Per Anders Fagerholm informerade om en undersökning som skett på landets 
högskolor där bla. frågan har ställts om högskolorna kommer att kräva examen 
på avancerad nivå för antagning till forskarstudier. LTH och CTH kommer att 
kräva det, KTH har ej bestämt sig ännu, övriga högskolor kommer inte kräva 
examen på avancerad nivå. 
 

 - Doktoranders tillgång till forskarladok 
 
Per Anders Fagerholm informerade om arbetet med doktoranders tillgång till 
forskarladok där det första steget är att se till att alla doktorander som är 
anställda vid LTH har e-postadresser. De doktorander som tidigare har haft e-
post adresser på grundutbildningen har nu fått Lucat-adresser. 

 
 
§ 167 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Individuella studieplaner 
 
Jfr § 121, 140 
 
Föredragande: Christian Trägårdh 
 
Christian Trägårdh rapporterade att arbetet med formatet på de individuella 
studieplanerna fortsätter. 
Ordföranden informerade om att ett seminarium angående webbaserade 
individuella studieplaner för doktorander kommer att äga rum den 27 
november på Stora Algatan 4, kl. 9-13.  
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- Diploma supplement 
 Diploma supplement: bilaga § 167 

 
Jfr § 119, 140 
 
Föredragande: Christian Trägårdh 
 
Christian Trägårdh informerade om arbetet med Diploma Supplement för 
forskarexamen där han har sammanställt ett första utkast som gruppen ska 
arbeta vidare med. 

 
 
§ 168    Riktlinjer för avhandlingar 

Förslag till modifiering av anvisning för skrivande av avhandling vid de 
tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna:bilaga § 57 

 
 Jfr § 57 
   
 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
  
 Sammanläggningsavhandlingars kappa kan se ut på olika sätt och för att 

underlätta för doktoranderna har Kemicentrums forskarutbildningskommitté 
sammanställt riktlinjer. 

  
 Diskussion.  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Jönsson, 

Jonas Borell, Klas Risveden samt studierektorerna med Christian Trägårdh som 
sammankallande. Uppdraget är att sammanställa en instruktion med råd och 
anvisningar med utgångspunkt från kemicentrums förslag och 
studiehandboken samt de kvalitetsmål som finns för utbildningen på 
forskarnivå. 

 
§  169 Övrigt 
 

- Nytt forskarutbildningsämne Livsmedelsteknologi 
Inrättande av nytt forskarutbildningsämne: bilaga § 169 
 
Jfr § 120 
 
Föredragande: Per Anders Fagerholm  
 
Genomgång av skrivelsen som ska tas upp i styrelsen i oktober angående 
inrättandet av ett nytt forskarutbildningsämne Livsmedelsteknologi.  

 
- Kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner 

 
Jfr § 140 
 
Föredragande: Christoffer Norberg, Christian Trägårdh, Klas Malmqvist 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              4 (4)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2007-09-20 
____________________________________________________________________________  
forts 

Studierektorerna har gått igenom utredningen ”Kvalitativ uppföljning av 
individuella studieplaner” som utfördes 2005 på uppdrag av FUN men pga för 
allmänt innehåll kan man inte utvärdera verksamheten baserat på den 
utredningen. 
 
Ordföranden föreslog att frågan tas upp på nytt och där man diskuterar utifrån 
den strategiska planen med tyngdpunkt på kvalitetssäkring för utbildning på 
forskarnivå.  

 
Diskussion. 

 
Beslut:  
Nämnden beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi Jönsson, Johan 
Bjarnevik, Jonas Borell samt studierektorerna med Christian Trägårdh som 
sammankallande. Uppdraget blir att utforma ett system för översyn av de 
individuella studieplanerna samt att, i enlighet med LTHs strategiska plan, 
föreslå ett system för oberoende, årlig individuell kvalitetssäkring för 
forskarstuderande.  
 
Förslaget lämnas till rektor vid årsskiftet för beslut. 
 
- Arkad 

 
 Föredragande: Jonas Borell, Johan Bjarnevik 
 

Jonas Borell informerade om Arkad som kommer att äga rum den 7-8 
november. Johan Bjarnevik rapporterade att 143 företag kommer att delta i år 
vilket är rekord. 

 
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Jonas Borell 


