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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand  
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Klas Risveden doktorand § 227 
  Sven Åberg professor 
Övriga närvarande:      
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör  
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
       Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter: 
  Caroline Karlsson doktorand 
  Björn Regnell professor  
Övriga frånvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Johan Bjarnevik vice kårordförande TLTH  
___________________________________________________________________ 
§ 224  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Sven Åberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 225 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 
- Forskningssenatens arbete angående handläggningsordningen för 
disputationer. 

 
§ 226 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-10-26 lades ad acta. 
 

§ 227       Beslut föregående möte 
 

Se bilaga 1. 
 
§ 228 Beslut fattade på delegation 

§ 181 (2007-10-19), § 182 (2007-10-19), § 183 (2007-10-26), § 194 (2007-10-31), 
§ 195 (2007-10-31), § 196 (2007-11-05), § 197 (2007-11-05), § 198 (2007-11-01),  
§ 199 (2007-11-01), § 200 (2007-11-01), § 201 (2007-11-01), § 202 (2007-10-24),  
§ 203 (2007-11-06), § 204 (2007-11-07), § 205 (2007-11-07), § 206 (2007-11-07), 
§ 207 (2007-10-17), § 208 (2007-11-07), § 209 (2007-11-09), § 210 (2007-11-14), 
§ 211 (2007-11-14), § 212 (2007-10-09), § 213 (2007-10-15), § 214 (2007-10-22), 
§ 215 (2007-10-22), § 216 (2007-11-05), § 217 (2007-10-29) 

 
Diskussion 
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               Beslut: 

Nämnden beslöt att ordföranden inför nästa möte ska diskutera med 
ordföranden i Forskningssenaten om att anordna ett möte mellan FUN och 
senaten för att diskutera ett antal frågeställningar kring betygsnämndens 
sammansättning. Protokollen lades därefter ad acta. 

   
§ 229 Meddelanden 

        
 -  Webseminarium 
 
Ordföranden påminde om det webseminarium angående individuella 
studieplaner som äger rum den 27 november kl. 9 på Stora Algatan 4. 

 
-  The Times Higher Education supplement 
 
Ordföranden informerade om en förfrågan från Cecilia Gagné angående en 
utvärdering av den rankning av universitet som tidningen The Times Higher 
Education supplement har gjort där olika faktorer använts för att fastställa 
rakningsordningen på universiteten. En faktor är ifall arbetsgivare gärna 
anställer doktorander från universitetet när de är klara med utbildningen. 
Gagné vill ta fram ett underlag hur det ser ut för LU. Nämnden uppmanades 
att skicka mail till ordföranden med exempel på företag som anställer 
doktorander från LTH. 

 
-  Rapport från Högskoleverket 
 
Ordföranden informerade om en rapport som gjorts av Högskoleverket och 
som visar på att studerande på forskarnivå blir klara med sin examen allt 
snabbare. Rapporten finns på HSVs hemsida. 
 
- Rådet för forskarutbildning 

 
Ordföranden informerade att nästa möte med rådet för forskarutbildning vid 
Lunds universitet kommer att äga rum den 27 november där bl.a. utvärdering 
av kvalitetssäkringen vid LU, en rapport angående forskarhandledning samt 
webbaserade studieplaner kommer att diskuteras. 

 
- Individuella studieplaner 

 
Per Anders Fagerholm informerade att 120 doktorander vid LTH saknar 
individuella studieplaner vilket är 28 % av alla doktorander. I den siffran 
förekommer även doktorander med låg aktivitetsgrad samt doktorander med 
handledare som inte längre är aktiva. 17 % av doktoranderna som är aktiva 80 
% eller mer saknar planer. 

  
 Diskussion. 
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 Beslut:  

Nämnden beslöt att Per Anders Fagerholm ska ta kontakt med berörda 
personer angående de mest relevanta fallen av dem som saknar individuella 
studieplaner innan årsskiftet. 
 
- Forskarutbildningens dag 

 
Christian Trägårdh informerade om att Forskarutbildningskommittén på 
Kemicentrum kommer att anordna en Forskarutbildningens dag som i första 
hand vänder sig till doktorander och handledare. Det sker gemensamt för den 
tekniska- och naturvetenskapliga fakulteten den 11 januari kl 13-16 med temat 
”Utbildning på forskarnivå - utbildning eller projektarbete?  
 

§ 230 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Stipendiegruppen 
 
Föredragande: Sven Åberg 
 
Sven Åberg informerade om ett möte som ägt rum den 19 november med 
stipendiegruppen som består av förutom Åberg, Jan Eric Larsson och Lise-
Lotte Mörner. Det hade inkommit ansökningar på totalt 1,2 miljoner kr och 
gruppen delade ut 1 miljon kr. Åberg har diskuterat med Christer Åstrand om 
det går att from nästa år göra en jämnare fördelning av beloppen vid de två 
ansökningstillfällena eftersom det i våras endast fanns ca 200 000 kr att 
distribuera. 
 
- Kursgruppen 

 
 Jfr § 191 

 
Föredragande: Christoffer Norberg 
 
Christoffer Norberg informerade om att det har inkommit tre ansökningar till 
kursgruppen de senaste månaderna. Det inkommer inte lika många 
ansökningar som för 2 år sedan trots att Camilla Hedberg skickar information 
om kursbidrag när hon har skapat kurskoden. Totalt under hösten har det 
inkommit 6-7 ansökningar. Vidare meddelade Norberg att ansökan till Life 
Sciences ej har behandlats ännu. 
 
Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att Norberg till nästa möte ska redovisa hur mycket pengar 
som har delats ut från kursgruppen samt att sammanställa ett förslag om 
ersättning till Life Sciences kursen. Nämnden beslöt vidare att ordföranden ska 
diskutera med andra fakulteter angående ersättning för de doktorander som går 
kurser på andra fakulteter.  
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- Kvalitativuppföljning av individuella studieplaner 
    Förslag till kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner: bilaga § 230 
   
 Föredragande: Christian Trägårdh 
 
 Christian Trägårdh gav en delrapportering från gruppens arbete. Ett förslag är 

att utforma en webenkät som årligen ska fyllas i av doktoranden och  
handledaren för att upptäcka ev. missförhållanden. Enkäten ska vara 
obligatorisk. 

 
 
§ 231  Övrigt 
 

- Beslut föregående möten 
 

Nämnden diskuterade vad som har hänt med tidigare beslut.  
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att lägga till beslutstabellen som sista punkt på 
föredragningslistan för uppföljning av tidigare beslut. 

 
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Sven Åberg 
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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 
Professor Kerstin Barup KB 
Docent Christoffer Norberg CN 
Professor Christian Trägårdh CT 
Avdelningsdirektör Per Anders Fagerholm PAF 
 
Signatur som är markerad med fetstil är sammankallande för gruppen. 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från mötet 22 november    

228 Boka möte med Forskningssenaten ang 
frågeställningar kring betygsnämnd 

KM 18 dec Pågående 

229 Uppföljning av ej befintliga studieplaner PAF Årsskiftet 
07/08 

Pågående 

230 Ersättning för doktorander som läser 
doktorandkurser på andra fakulteter 

KM 18 dec Pågående 

231 Uppföljning av beslut, tillägg till fdr listan  LTHs kansli 18 dec Pågående 

     

 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, 
KB, CN, CT 

Tillsvidare Pågående 

169 Utforma ett system för kvalitativ uppföljning av 
individuella studieplaner 

ASJ, JBj, JB, 
KB, CN, CT 

Årsskiftet 
07/08 

Pågående 


