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§ 105  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Johan Bjarnevik att jämte ordförande justera dagens protokoll.
  

§ 106 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt förslag på ny 
disposition av föredragningslistan. 

 
§ 107  Doktorandbarometern 2007 och forskarhandledningen  
   

Margareta Nilsson Lundström och Ola Holmström från utvärderingsenheten 
presenterade doktorandbarometern 2007 och forskarhandledningen. På 
uppdrag av centrala rådet har utvärderingsenheten gjort 3 studier ur tre olika 
perspektiv, alumno, handledare och doktorand. Det visade sig bl. a att 
doktorander med utbildning med laborativa inslag var mer positiva i sin 
bedömning på hur väl handledningen fungerade. Vad gällde den individuella 
studieplanen ansåg mer än 50 % att det fungerade bra men att det finns en stor 
skillnad mellan handledare och doktorand i synen på planering för 
färdigställandet. Vidare ansågs att det fanns behov av fler regelbundna träffar 
mellan handledare och doktorand samt aktiviteter som involverar 
doktoranderna i högre grad än vad som hittills skett.  

 
§ 108 Föregående protokoll 
  
 Beslut:  

Protokoll från 2008-04-28 lades ad acta.  
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§ 109 Beslut fattade på delegation 

§ 73 (2008-04-23), § 74 (2008-04-23), § 75 (2008-04-24), § 76 (2008-04-28), 
§ 77 (2008-04-25), § 78 (2008-04-25), § 79 (2008-04-25), § 80 (2008-04-25),  
§ 95 (2008-05-06), § 96 (2008-04-30), § 97 (2008-05-06), § 98 (2008-05-12). 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
§ 110 Meddelanden  

 
- Ersättning för doktorandkurser 
 
Ordföranden informerade om att även medicinska fakulteten uttryckt positivt 
intresse för samarbete av ersättning för doktorander som läser doktorandkurser 
vid andra fakulteter. Arbetsgruppen arbetar fram en modell för praktisk 
lösning. Avräkning kommer att ske under en period för att se hur det slår ut.  
 
- Ny kurs i forskningsetik 
 
Ordföranden informerade att ny kurs i forskningsetik kommer att anordnas i 
U21. 

 
§ 111 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
  
 -   Enkät till doktorander och handledare 
  
 Jfr 61, 169/2007 
 
 Föredragande: Christian Trägårdh 
  

Christian Trägårdh meddelade att arbetsgruppen kompletterat texten med 
frågor om trakasserier. Ifylld ruta kommer att ge signal vidare till Bodil 
Ryderheim som kommer att handha ärendet och som även är ansvarig för 
utskicket. Enkäten kommer att skickas ut till aktiva doktorander och 
handledare. 

  
 Diskussion. 
  
 Nämnden beslutade: 
 - att Christian Trägårdh vid nämndens nästa möte redovisar ett färdigt förslag 

på enkät,  
 - att Per-Anders Fagerholm plockar fram e-postlistor på aktiva doktorander 

och handledare,     
 - att förhandsbesked underskrivet av ordförande kommer att skickas ut med e-

post, 
 - att enkäten ska prövas på ledamöterna i nämnden innan den skickas ut, 
 - att reklam för enkäten ska göras i AktuelLTH den 3 september.   
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§ 112 Nya regler och riktlinjer för disputationer 
 Disputationer inom LTH bilaga: § 112 
  
 Jfr 62, 89, 112 
 
 Föredragande: ordförande 
   
 Ordförande informerade om att arbetsgruppen och Per Anders Fagerholm har 

träffats för att för att diskutera frågan om kvalitet i hanteringen av anmälan om 
disputation. Gruppen diskuterade flera frågor omkring processen för hur 
anmälan går till, hur granskningen skall gå till och hur beslut skall fattas. 

 
 Diskussion. 

 
Beslut: 
Nämnden beslöt:  
- att genomföra de nödvändiga tekniska förändringarna för att genomföra 
processen enligt 1) se bilaga 
- att föreslå Rektor att ändra de lokala bestämmelserna för disputationer inom 
LTH så att huvudhandledaren/biträdande huvudhandledare inte är ordförande 
under disputationsakten. Vidare bör reglerna ändras så att de anger att om 
möjligt båda könen skall vara representerade i betygsnämnden, 
- att guidelines för disputationen ändras enligt 2) se bilaga. 
  

§ 113 Hantering av ny mall för individuell studieplan   
 Hantering av ny mall för individuell studieplan: bilaga 113 
   
 Föredragande: Ann-Sofi Jönsson 

 
Ann-Sofi Jönsson föreslog att de mallar som finns på LTHs hemsida ersätts av 
svensk och engelsk version av den mall för individuella studieplaner som tagits 
fram av nämnden, att tidpunkt för skiftet fastställs, att ansvarig för eventuella 
framtida revideringar utses samt att beslut om uppdatering i Ladok fattas.  

  
Diskussion. 
 
Beslut 

   
Nämnden beslöt: 
- att Christian Trägårdh och Ann-Sofi Jönsson arbetar vidare på mallen,   
- att lägga ut engelsk och svensk version av ny mall på individuell studieplan på 
hemsidan med ett exempel på ifylld mall som ska uppdateras regelbundet, 
- att mallen bifogas enkäten till doktorander och handledare i september,  
- att information om att den nya mallen finns tillgänglig på hemsidan    
informeras om på höstens första prefektmöte,  
- att uppdra åt Camilla Hedberg att utföra test på överföring av uppgifter från 
mallen till ladok. 
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§ 114   Hanteringsordning för uppföljning av ej befintliga studieplaner 

       
 Jfr 229/2007, 44, 63 

  
Beslut: 

 Nämnden beslöt att bordlägga frågan till nästa möte.  
 

§ 115  Övrigt 
  
 - Förslag på ändring av föredragningsordning  

 
Föredragande: Anne-Sofi Jönsson   
  
Anne-Sofi Jönsson föreslog att ny punkt, uppföljning av tidigare beslut, ersätter 
beslut föregående möte samt placeras i föredragningslistan efter punkten beslut 
fattade på delegation. Anne-Sofi Jönsson kommer att vid nästa sammanträde 
presentera förslag på ny föredragningsordning.  

    
 Diskussion. 

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

TLTH har fått förhinder och inte kommer att närvara vid nämndens 
sammanträde den 10 juni. 

 
- Kompletterande studierektor 

  
 Det saknas konkret förslag på ersättare i nämnden efter Stefan Kröll.  
 
  
  
 Vid protokollet  
 

 
Maria Bajuk                  Camilla Hedberg                  
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Johan Bjarnevik 
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Bilaga 1 Beslut 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från möte 30 maj    

111 Enkät till doktorander och handledare CT, PAF Höstterminen 
2008 

Pågående 

115 Förslag på ändring av föredragningsordning ASJ Vårterminen 
2008 

Pågående 

113 Hantering av ny mall för individuell studieplan CT, ASJ, CH Höstterminen 

2008 

Pågående 

     

 Beslut från mötet 28 april    

 Engelsk översättning av individuell studieplan KM och PAF  Avslutat 

     

 Beslut från mötet 31 mars    

112, 62, 89 Riktlinjer för disputationer KM, ASJ, KB, 
JB, HM 

Vårterminen 

2008 

Pågående 

     

 Beslut från mötet 23 januari    

115, 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 22 november    

114, 90, 63 
229/2007 

Uppföljning av ej befintliga studieplaner PAF Årsskiftet 
07/08 

Pågående 

110,85, 
60,230/2007,  

Ersättning för doktorander som läser 
doktorandkurser på andra fakulteter 

KM 18 dec Pågående 

     

 Beslut från mötet 26 oktober    

193A/2007 Uppdatering av studiehandboken för utbildning 
på forskarnivå 

FUN 2008 Ej 
påbörjat 

     

 Beslut från mötet 20 september    

111,61 
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. 


