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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand  
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Hanna Modin doktorand 
  Caroline Karlsson doktorand 
  Björn Regnell professor   
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Bjarnevik vice kårordförande TLTH  
Övriga närvarande:      
  Maria Bajuk utbildningskoordinator, protokollförare  
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Susanne Sjögren utbildningskoordinator, protokollförare    

t o m § 91 
Frånvarande ledamöter:   
  Klas Risveden doktorand 
  Sven Åberg professor 
Övriga frånvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor  
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
 
___________________________________________________________________ 
§81  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Hanna Modin att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes. 

 
§ 83 Föregående protokoll 
  
 Beslut:  

Protokoll från 2007-03-30 lades ad acta efter följande kommentar: 
- beslut §§ 61,63 och 64 saknas i uppföljningen.  

 
§ 84 Beslut fattade på delegation 

§ 52 (2008-03-26), § 53 (2008-03-26), § 54 (2008-03-28), § 55 (2008-03-31), 
§ 66 (2008-04-10), § 67 (2008-04-10), § 68 (2008-04-09), § 69 (2008-04-18),  
§ 70 (2008-04-18), § 71 (2008-04-18), § 72 (2008-04-18) 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 85 Meddelanden 
 
               -    Rådet för forskarutbildning vid Lunds universitet den 17/4   
 

Ordförande informerade från rådet för forskarutbildning att enkät angående 
antagning av forskarstuderande skickats ut till de ledamöter som representerar 
sina fakulteter. I rådet diskuterades vidareutveckling av kompetensutveckling 
för forskarhandledare. CED har lämnat förslag på kompetensutvecklingsplan 
utöver den obligatoriska utbildningen. Vidare diskuterades handledar – och 
doktorandbarometern.  
 
- NordForsk 
 
Ordföranden meddelade att Nordforsk, som ersätter tidigare Norfa och FPR,  
inkommit med förfrågan om intresse för att delta i ett samarbete om 
industrirelaterad forskarutbildning. LTHs ledning har ställt sig positiv. Medel 
kommer att erbjudas samarbete mellan universitet i Norden och industrin. 
 
- Ersättning för doktorandkurser 
 
Ordföranden informerade om att han diskuterat frågan angående ersättning för 
doktorander som läser doktorandkurser vid andra fakulteter med 
naturvetenskapliga fakulteten och kommer att fortsätta diskussionen med 
medicinska fakulteten. Istället för debitering kommer avräkning att ske. 
Avräkningsmodellen ska eventuellt kunna börja tillämpas med början hösten 
2008.  
 

               -    Inaktiva doktorander     
 

Ordförande meddelade att det vid det senaste prefektmötet informerats om 
registervård där inaktiva doktorander ska sorteras ur systemet och att det 
diskuterats modell för hur hanteringen ska kunna ske korrekt.  
 
- Doktoranddatabas   
 
Caroline Karlsson informerade om en doktoranddatabas som håller på att 
skapas av en grupp doktorander i samarbete med Öresundsinstitutet, en 
intresseorganisation för företag i Öresundsregionen, med målsättning att möta 
arbetsgivare i regionen. 
Databasen kommer att kunna tas i bruk i början av hösten 2008.   

 
§ 86 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 Arbetsgrupperna hade inget att rapportera. 
 
§ 87 Ändring av mötesteknik 
 Förslag på ändring av mötesteknik: bilaga § 87  
 Föredragande: Hanna Modin och Jonas Borell  
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 Hanna Modin och Jonas Borell presenterade förslag på ändring av mötesteknik. 

Då diskussioner tenderar att dra ut på tiden och viktiga frågor riskerar att inte 
få tillräckligt med utrymme föreslås att vid genomgång av föredragningslistan 
göra en prioritering och tidsuppskattning av dagens ärende. 

 
 Diskussion. 

 
Beslut: 
Nämnden beslöt att från och med nästa sammanträde prova modellen. 
 

§ 88 Doktorandbarometer och handledarundersökning 
 Doktorandbarometer 2007 och Forskarhandledningen § 88   
 Föredragande: Ordförande  
  

Ordförande presenterade doktorandbarometern och forskarhandledning. 
 
Diskussion. 
 
Beslut: 

               Nämnden beslutade att inbjuda Margareta Nilsson Lindström att närvara vid 
nämndens nästkommande sammanträde samt att vid nästa sammanträde 
tillsätta en arbetsgrupp. 

 
§ 89 Riktlinjer för disputationer 
 Minnesanteckningar : bilaga § 89  
 Föredragande: Ordförande 
 
 Jfr 62   
  

Ordförande redogjorde för arbetsgruppens möte om riktlinjer för disputation 
efter organisationsförändringen. 
 
Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att arbetsgruppen med hjälp av Per-Anders Fagerholm vid 
nämndens nästkommande möte ska presentera förslag på beslutsunderlag för 
beslut och förslag på beslutsunderlag för fastställelse.  

 
§ 90   Hanteringsordning för uppföljning av ej befintliga studieplaner 

       
 Jfr 229/2007, 44, 63 

  
Beslut: 

 Nämnden beslöt att bordlägga frågan till nästa möte.  
 

§ 91  Engelsk översättning av de allmänna studieplanerna 
 Engelsk översättning av de allmänna studieplanerna: bilaga § 91 
  
 Föredragande: Ordförande  
 Jfr 204, 218/2006, 14 A, 37 B, 55, 121, 140, 249/2007, 21, 41, 64, 65  



LUNDS UNIVERSITET Protokoll                              4 (6)                   
Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2008-04-28 
____________________________________________________________________________  
 

Ordförande presenterade engelsk översättning av de allmänna studieplanerna. 
 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att godkänna den engelska översättningen av de allmänna 
studieplanerna med tillägg under punkt 8.2 efter ordet monograph ”or a 
collection of papers together with”.… 

 
§ 92  Övrigt 
  

-  Engelsk översättning av individuell studieplan 
 Engelsk översättning av individuell studieplan: § 92 
  
 Föredragande: Ordförande    
       
 Jfr 121, 140,167, 248/2007, 41 
    
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att vid nästa sammanträde föreslå datum för utläggning av 
länkar på hemsidan, marknadsföring av detta datum samt praktisk lösning för 
Ladokhantering. Ordförande kommer att till nästa sammanträde att diskutera 
Ladokhantering med Per-Anders Fagerholm.  
 

 -    Vice kårordförande     
 
 Johan Bjarnevik informerade att hans efterträdare som vice kårordförande  för 

TLTH kommer att närvara vid nämndens sammanträde den 10 juni. 
 
§ 93    Beslut föregående möte 
 
 Nämnden gick igenom beslutstabellen: 
 
 § 249B/2007 samt § 189/2007 ansågs vara avslutade och kommer därmed att 

strykas från beslutstabellen. 
  
  
  
 Vid protokollet  
 

 
Maria Bajuk                  Susanne Sjögren                     
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Hanna Modin 
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Bilaga 1 Beslut 

 
 
 
 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från mötet 28 april    

 Engelsk översättning av individuell studieplan KM och PAF  Pågående 

 Beslut från mötet 31 mars    

62, 89 Riktlinjer för disputationer KM, ASJ, KB, 
JB, HM 

Vårterminen 

2008 

Pågående 

     

 Beslut från mötet 23 januari    

60, 20 Utse ny studierektor för utbildningen på 
forskarnivå 

KM Vårterminen 

2008 

Pågående 

64, 21 Uppdatering av de allmänna studieplanerna LTHs kansli Vårterminen 

2008 

Pågående 

     

 Beslut från mötet 18 december    

249B/2007 Uppföljning av utläggning av de allmänna 
studieplanerna på LTHs hemsida 

KM Nästa möte Avslutat 

     

 Beslut från mötet 22 november    

63 
229/2007 

Uppföljning av ej befintliga studieplaner PAF Årsskiftet 
07/08 

Pågående 

230/2007, 
60 

Ersättning för doktorander som läser 
doktorandkurser på andra fakulteter 

KM 18 dec Pågående 

     

 Beslut från mötet 26 oktober    

189/2007 Tillvägagångssätt för att sprida information om 
U21 till doktoranderna 

Studierektorerna 22 nov Avslutat 

193A/2007 Uppdatering av studiehandboken för utbildning 
på forskarnivå 

FUN 2008 Ej 
påbörjat 

     

 Beslut från mötet 20 september    

61 
169/2007 

Utforma ett system för kvalitativ uppföljning av 
individuella studieplaner 

ASJ, JBj, JB, 
KB, CN, CT 

Årsskiftet 
07/08 

Pågående 
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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 Hanna Modin HM 
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. 


