
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              1 (6)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2007-10-26 
____________________________________________________________________________  
Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand  
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Caroline Karlsson doktorand 
  Björn Regnell professor 
  Klas Risveden doktorand 
  Sven Åberg professor 
Övriga närvarande:     
  Jeffrey Armstrong personalsamordnare § 190  
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör  
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
       Christian Trägårdh professor, studierektor  
Övriga frånvarande: 
  Johan Bjarnevik vice kårordförande TLTH  
___________________________________________________________________ 
§ 184  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Ann-Sofi Jönsson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 185 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övrigt: 
- Handläggningsordning för disputationer 
- Uppdatering av Studiehandboken 
- Tillägg till Guidelines 
- Antagning till licentiat 

 
Punkt 8. Introduktion för nya doktorander tas upp efter punkt 6. 
Meddelanden. 

 
§ 186 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-09-20 lades ad acta. 
 

§ 187       Beslut föregående möte 
 

Uppföljning av beslut ska ske genom att beslut fattade i FUN sammanställs i ett 
separat dokument (se bilaga 1) där de kvarstår tills beslutet verkställts. 

 
§ 188 Beslut fattade på delegation 

§ 156 (2007-09-20), § 157 (2007-09-17), § 158 (2007-09-17), § 159 (2007-09-20), 
§ 160 (2007-09-20), § 170 (2007-09-25), § 171 (2007-10-02), § 172 (2007-10-03),  
§ 173 (2007-10-09), § 174 (2007-10-09), § 175 (2007-10-09), § 176 (2007-10-15),  
§ 177 (2007-10-09), § 178 (2007-10-09), § 179 (2007-10-17), § 180 (2007-10-18)  
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Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
 
§ 189 Meddelanden 

        
  - Workshop angående rekrytering av studerande på forskarnivå 

 
Ordföranden meddelade om en workshop som ägt rum med European 
University Association där frågor kring rekrytering av studerande på 
forskarnivå diskuterades. Det har framkommit att vid rekrytering av 
forskarstuderande råder det brist på transparens och gamla traditioner råder på 
många universitet i Europa. 

 
 - Venture Cup 

Venture Cup: bilaga § 189 
 
Ordföranden informerade om Venture Cup som är en affärsplanstävling som 
delar ut olika stipendier. 
Per Anders Fagerholm meddelade att ett mail med informationen om Venture 
Cup har på uppdrag av rektorn skickats ut till alla doktorander. 
 

 - Rådet för forskarutbildning 
 
Ordföranden informerade från ett möte med centrala rådet för 
forskarutbildning där bl.a. problemet med att alla doktorander inte har e-post 
diskuterades. Vidare diskuterades U21 som är en universitetssammanslutning 
som Lunds universitet tillhör och som bl.a. diskuterar utbildning på forskarnivå 
och som har ett nätverk med möjlighet för doktoranderna att läsa vid andra 
universitet inom nätverket. 
Caroline Karlsson meddelade om seminarieserien Lärande i Lund som kommer 
äga rum med start 8 november. 
 
Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden gav studierektorerna i uppdrag att till nästa FUN möte se över hur 
man ska gå tillväga för att sprida information om U21 till doktoranderna. 

 
 

§ 190       Introduktion för nya doktorander 
 

Introduktion för nyantagna doktorander: bilaga § 190 
   
 Föredragande: Jeffrey Armstrong 
  
 Jeffrey Armstrong informerade om introduktionen för nyantagna doktorander 

som brukar äga rum 1 gång per termin. I våras hölls även en genomgång på 
engelska. 
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 Diskussion.  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att introduktionen ska äga rum den 23 november mellan 8.30-

12, med presentationer av Klas Malmqvist, studierektorerna Kerstin Barup och 
Christoffer Norberg samt Jonas Borell som representant för doktoranderna. 

 
 
§ 191 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Riktlinjer för utformning av sammanläggningsavhandlingar 
Kom-ihåg-lista inför disputation: bilaga 191 A 
 
Jfr § 57, 168 
 
Föredragande: Christoffer Norberg 
 
Christoffer Norberg presenterade gruppens förslag till Riktlinjer för 
utformning av sammanläggningsavhandlingar.  

 
Diskussion 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att ändra titeln till Vägledning för utformning av 
sammanläggningsavhandlingar samt några mindre språkliga ändringar i texten.  
 
- Kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner. 

 Kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner: bilaga § 191 B 
 
Jfr § 140, 169 
 
Föredragande: Kerstin Barup 
 
Kerstin Barup informerade om gruppens arbete med den kvalitativa 
uppföljningen av de individuella studieplanerna. Olika tillvägagångssätt har 
diskuterats. 
 
Diskussion. 

 
    Beslut: 

Nämnden beslöt att diskussionen ska fortsätta inom gruppen med en 
delrapportering på kommande möte. 
 
 - Diploma Supplement 

 
    Ärendet sköts upp till nästa möte. 
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A suggested funding contribution to the interdisciplinary cross-faculty PhD          
student course package “Postgraduate Courses in the Life Sciences: bilaga § 
191C 

  
 Föredragande: Klas Malmqvist 

 
Ordföranden informerade om en anslagsförfrågan från professor Eric Warrant,  
Institutionen för cell och organismbiologi, som ger kurser för studerande på 
forskarnivå som riktar sig till doktorander från naturvetenskapliga, medicinska 
och tekniska fakulteten.   

 
    Diskussion 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt att kursgruppen ska sammanställa ett förslag på ersättning för 
kursen som presenteras på nästa FUN möte.  

 
§ 192  Övrigt Etik och juridik för studerande på forskarnivå 
 
               Övergripande principer för offentlighet och sekretess i integritetskänslig 

forskning: bilaga § 192 
 
 Ordföranden informerade om att det finns möjlighet att det kan ordnas ett 

seminarium som riktar sig till studerande på forskarnivå angående etik.                   
 Jonas Borell informerade om att det redan ges en etik kurs på LTH samt att 

Filosofiska institutionen också ger en sådan kurs. 
 
§ 193  Övrigt 
 

- Handläggningsordning för disputationer 
 
 Jfr 85,117,142 

 
Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
 
Ann-Sofi Jönsson tog upp diverse synpunkter angående den nya 
handläggningsordningen för disputationer., bl.a. jäv i betygsnämnd. 
Ordföranden informerade om att förbättringar av systemet sker kontinuerligt 
samt att Forskningssenaten ska diskutera övergripande frågor angående jäv etc.  

 
- Uppdatering av studiehandboken 

 
Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
 
Ann-Sofi Jönsson framförde att Studiehandboken Forskarutbildning behöver 
uppdateras.  

 
Diskussion. 

 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              5 (6)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2007-10-26 
____________________________________________________________________________  
forts 

Beslut:  
Nämnden beslöt att ge FUN i uppdrag att under nästa år ställa samman en ny 
version. 
 
- Guidelines 

 
 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
 

Ann-Sofi Jönsson påpekade att LTHs logotyp inte finns med på dokumentet 
Guidelines som skickas till opponent samt betygsnämndsledamöter vid 
disputation.  
 
Beslut: 
LTHs kansli ser till att dokumentet förses med logotyp. 
 
- Antagning till licentiatexamen 

 
 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
 

Ann-Sofi Jönsson tog upp frågan hur många som har antagits till 
licentiatexamen. Per Anders Fagerholm meddelade att sedan möjligheten 
infördes 2002 har 28 personer antagits. 
 

 
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Ann-Sofi Jönsson 
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Bilaga 1 Beslut 

 
 

Deltagare: 
Professor Klas Malmqvist (ordf) KM 
Professor Ann-Sofi Jönsson ASJ 
Professor Björn Regnell BR 
Professor Sven Åberg SÅ 
Doktorand Jonas Borell JB 
Doktorand Caroline Karlsson CK 
Doktorand Klas Risveden KR 
Vice kårordf TLTH Johan Bjarnevik (suppl) JBj 
 
Studierektorer 
Professor Kerstin Barup KB 
Docent Christoffer Norberg CN 
Professor Christian Trägårdh CT 
 
Övriga 
Avdelningsdirektör Per Anders Fagerholm PAF 

 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från mötet 26 oktober    

189 Tillvägagångssätt för att sprida information om U21 
till doktoranderna 

Studierektorerna 22 nov Pågående 

190 Introduktion för nyantagna doktorander KM, KB, CN, JB 23 nov Pågående 

191 Anslagsförfrågan: Postgraduate Courses in the Life 
Sciences 

Kursgruppen 22 nov Pågående 

193 Uppdatering av studiehandboken för utbildning på 
forskarnivå 

FUN 2008 Ej påbörjat 

193 Dokumentet Guidelines ska förses med LTHs 
logotyp 

LTHs kansli Omgående Pågående 

     

 Beslut från mötet 20 september    

168 Sammanställa råd och anvisningar för 
sammanläggningsavhandlingar 

ASJ, JB, KR, 
studierektorerna

Tillsvidare Pågående 

169 Utforma ett system för kvalitativ uppföljning av 
individuella studieplaner 

ASJ, JBj, JB, 
studierektorerna

Årsskiftet 
07/08 

Pågående 

     


