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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand  
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Caroline Karlsson doktorand 
  Björn Regnell professor 
  Klas Risveden doktorand t o m § 248 
  Sven Åberg professor fr.o.m. § 246 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Bjarnevik vice kårordförande TLTH  
Övriga närvarande:      
  Kerstin Barup professor, studierektor fr.o.m. § 247 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
       Christian Trägårdh professor, studierektor 
Övriga frånvarande: 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör   
___________________________________________________________________ 
§ 243  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 244 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 
- Allmänna studieplaner 
- Utformning av examensbevis 
- Översättning av individuella studieplaner 
- Web baserade individuella studieplaner 

 
§ 245 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-11-22 lades ad acta. 
 
§ 246 Beslut fattade på delegation 

§ 218 (2007-11-19), § 219 (2007-11-19), § 220 (2007-11-19), § 221 (2007-11-19), 
§ 222 (2007-11-22), § 223 (2007-11-22), § 232 (2007-11-27), § 233 (2007-11-29),  
§ 234 (2007-12-05), § 235 (2007-12-06), § 236 (2007-12-06), § 237 (2007-12-06) 

 
Ordföranden meddelade att på nästa möte i Forskningssenaten får de 
medlemmar i FUN som kan närvara för att diskutera olika frågeställningar 
kring sammansättning av betygsnämnd. Ordföranden återkommer med datum 
för mötet. Protokollen lades därefter ad acta. 
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§ 247 Meddelanden 

        
 -  Web seminarium 
 
Ordföranden rapporterade från det web seminarium angående individuella 
studieplaner som ägde rum den 27 november. Konkreta förslag från olika 
fakulteter och institutioner presenterades varpå en allmän diskussion följde. 

 
- Rådet för forskarutbildning 

 
Ordföranden rapporterade från Rådet för forskarutbildning där det bl.a. 
informerades om en coachning tjänst som finns centralt för doktorander som 
har svåra samarbetsproblem med sina handledare och att en uppdatering av 
Rättighetslistan kommer ske centralt under våren. Det diskuterades vidare om 
en ev. utformning av ett s.k. ”normalavtal” på central nivå mellan LU och 
andra högskolor vilket idag sköts av fakulteterna själva. Vidare informerades 
det om att en doktorand och handledarbarometer snart kommer att presenteras 
från utvärderingsenheten samt att förvaltningschefen har beslutat att alla 
antagna doktorander ska få Lucat id. 

 
- Stiftelsen för strategisk forskning 

 
Klas Risveden informerade om att Stiftelsen för strategisk forskning utlyser ett 
flertal tjänster, bla 14 post doc tjänster. 
 
- Befattningsutredningens rapport 

 
Ordföranden informerade om att Ann Numhauser-Henning har lämnat 
Befattningsutredningens rapport till Utbildningsdepartementet angående den 
nuvarande anställningsstrukturen och dess karriärvägar vid LU samt förslag till 
förbättringar. 
 

§ 248 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Kursgruppen 
Forskarutbildningskurser vid LTHs institutioner: bilaga § 248 A 
Ang. ansökan om medel till ”Postgraduate Courses in the Life Sciences”: bilaga 
§ 248 B 
 
Föredragande: Christoffer Norberg 
 

 Jfr § 191, 230 
 
Christoffer Norberg redovisade utdelningen av kursbidrag som skett under 
2007. Totalt har 98 kurser godkänns för debitering, antalet kurser har ökat i år. 
Därefter redovisades de LTH-gemensamma forskarutbildningskurserna. 
Kursgruppen kommer att kontakta Margret Newman-Nowicka efter årsskiftet 
för att diskutera kontinuiteten för kursen Technical writing. Därefter gicks 
anslagsförslaget till kursen Life Sciences igenom. 
 
Diskussion. 
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forts 

Beslut: 
Nämnden beslöt att anta förslaget från kursgruppen angående Life Sciences 
med ändringen att beloppet gäller redan för 2007. 

 
- Kvalitativuppföljning av individuella studieplaner 

    Förslag till kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner: bilaga § 248 C 
   
 Föredragande: Jonas Borell 
  
 Jfr 230 
 
 Jonas Borell gav en delrapportering från gruppens arbete och gick igenom 

frågorna i enkäten. 
 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att gruppen ska utarbeta ett konkret förslag till nästa möte för 
beslut. 

 
- Mall för individuell studieplan 

    Individuell studieplan: bilaga § 248 D 
   
 Föredragande: Christian Trägårdh 
 
 Christian Trägårdh gick igenom den reviderade mallen för individuell 

studieplan. Gruppen föreslog att mallen ska översättas till engelska. Tomas 
Havner har meddelat att han inte har möjlighet att utveckla något system.  

 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att gruppen ska fortsätta arbeta med mallen samt att mallen 
ska lämnas till översättning när den är färdig. 

 
 
§ 249  Övrigt 
 

- Utformning av examensbevis 
 

Föredragande: Christian Trägårdh 
 
Christian Trägårdh föreslog att i de nya examensbevisen ska även 
avhandlingens poängomfattning framgå. 
 
Diskussion. 
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Beslut: 
Nämnden beslöt att Christian Trägårdh ska sammanfatta en skrivelse till nästa 
möte så att beslut kan fattas. 
 
- Allmänna studieplaner 

 
Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 
 

 Ann-Sofi Jönsson tog upp frågan angående vad som har hänt med de allmänna 
studieplanerna. Det finns fortfarande 4-5 planer som gruppen ska gå igenom. 
Ann-Sofi Jönsson föreslog även att alla allmänna studieplaner ska översättas till 
engelska. Christoffer Norberg tog upp att ett stycke hade fallit bort i de färdiga 
planerna. 
 
Diskussion.   

 
Beslut: 
Nämnden beslöt att ordföranden ska följa upp varför de beslutade planerna 
ännu inte har lagts ut på hemsidan. Vidare beslöt nämnden att de beslutade 
planerna ska skickas till alla FUN medlemmar inför nästa möte och att de 
allmänna studieplanerna ska lämnas till översättning när alla är beslutade. 

 
 

§ 250  Beslut föregående möte 
 
 Behandlades ej. 

 
 
  
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Björn Regnell 
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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 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från mötet 18 december    

249 Tillägg av avhandlingens poäng i examensbevis CT Nästa 
möte 

Pågående 

249 Uppföljning av utläggning av de allmänna 
studieplanerna på LTHs hemsida 

KM Nästa 
möte 

Pågående 

     

 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 
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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. 


