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S 76 UTSEENDE AV JUSTEzuNGSPERSON

Sryrelsen beslöt att utse Pontus Landgren att iämte mötesordförande

justera dagens protokoll.

S 77 FASTSTÄLIANDE AV DAGORDNING

Beslat: Styrelsen godkande föredragningslistan.

S 73 TÖNECÅENDE SAMMANTRADESPROTOKOLL

Justerat sammanträdesprotokoll 2019-10-23: Bilaga S 78

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 79 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport - 16 december 2019: Bilaga S 79

Beslut: Rektors rapport lades ad acta.

s 80 ANMÄLNTNGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga $ 80

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Beslut

Sst MEDDELq.NDEN
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20t9-t2-r6

BESLUT OM NEDLÁGGNING AV FU-ÄMNE FASTIGHETS-
VETENSKAP SAMT INRÄTTANDE AV FU-ÄMNE TEKNIK OCH
SAMHÄLLE/TECHNOLO GY AND S OCIETY

Föredragande: Mårten Eriksson

Dnr U 20191491,U 20191492

Bilaga $ 82

Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar att lägga ner

forskarutbildningsämnet Fastighetsvetenskap/Real Estate Science

(TEVFTFOO) enligt almänna studieplanen (dnr U 20191104,

bilaga 1) enligt utskickat beslutsÊorslag.

Sryrelsen beslutar därefter att inrätta forskarutbildningsämnet

Teknik och samhälle/Technology end Sociery (TETOSFOO) som

ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den allmänna

studieplanen (dnr U 2019l492,bilaga 2) enligt utskickat

beslutsforslag.

Besluten justerades omedelbart.

BESLUT OM NEDIÄGGNING AV FU-ÄMNE PROGRAMVARUSYSTEM
OCH FU_ÄMNE DATAVETENSKAP SAMT INRÄTTANANDE AV FU-
ÄI¿NE DATAVETENSKAP

Föredragande: Mårten Eriksson

Dnr U 20191515,U 20l9l5Il
Bilaga $ 83

Beslut: Sryrelsen ffor Lunds Tekniska Högskola beslutar att läggâ ner

forskarutbildningsämnet Programvarusystem/Software Engineering

(TEABKFOO) och Datavetenskap/Computer Science (TEEDAFDV)

enligt almänna studieplanen (dnr U 2019lI04,bilaga 1) enligt

utskickat beslutsforslag.

Styrelsen beslutar därefter att inrätta forskarutbildningsämnet

Datavetenskap/Computer Science (TEEDAFD2) som ett

forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa den allmänna

studieplanen (dnr U 2019l5ll, bilaga 2) enligt utskickat beslutsförslag.

Besluten justerades omedelbart.
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BESLUT OM ATT LTHS VALBEREDNING KAN SÖKA DEKAN SÄVÄI-

INOM ANNAN FAKULTET ÄN ON,N EGNA SOM UTANFÖR LUNDS
UNIVERSITET

Föredragande: Ingrid Svensson Bilaga $ 84

Beslut: Styrelsen Êor Lunds Teknisl<a Högskola beslutar att det står LTHs
valberedning fritt att söka rektor och prorektor utanfür Lunds

universitet, enligt utskickat beslutsförslag.

Beslutet justerades omedelbart.

S 85 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER 2O2O

Föredragande: Malin Lindstedt

Dnr STYR 201911335

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar att uts€

professor Peter A. Vanrolleghem, Dr Andera Cathelin och

Dr Camilla Modéer till teknologie doktor honoris causa.

Beslutet justerades omedelbart.

S 86 UTSEENDE AV PROMOTOR 2O2O

Beslut: Sryrelsen Êor Lunds Tekniska Högskola beslutar om

att skjuta på beslutet till februari 2020.

S 87 RAPPORT TNÅN TLTH

Föredragande: Pontus Landgren

Teknologkåren arrangerade ARKAD i november som var lyckat. Man har haft

Speakupdays, en satsning under wå veckor med enkät om studiesituationen. Den här

gången med fokus på studieplatser och lokaler och man har ått in ca70o svar. Tre
nya heltidare är valda och överlämning påbörjas snart. Arbete med studentinlagan till
UKÄs kvalitetsgranskning har inletts i samarbete med andra kårer.
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S 88 BESLUT OM FÖRESKzuFTER FÖR CEE

Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 88

En diskussion fordes om bl.a kopplingen till LTHs strategiska plan,

produktivitet, kopplingâr till biblioteken mm. Ska SI (Supplemental Instruction)

och Teknikst basår ha sin hemvis på CEE? Förändringar i

styrelsesammansättningen, med stärkt koppling till LTHs ledning,

finansieringsfrågor, söka externa medel och vara aktiva internationellt.

Sryrelsen anser att CEE i dess nuvarande form fungerar väl, doc[< behöver

füreskrifterna omarbetas. Synpunkter på nu utskickat forslag pä nya föreskrifter

tas emot till och með,24112 2019 och skickas till LTHs rektor med kopia till
kanslichef. Föreskrifterna kommer att MBl-forhandlas den 21 januari 2020.

S 89 FÖRDELNINGSBESLUT OCH TOTALBUDGET 2O2O

Föredragande: Karolina Isaksson Bilaga $ 89

Beslat: Styrelsen lor Lunds Tekniska Högskola beslutar att:

o Fastställa fördelning av urbildningsanslag enligt avsnirr 5, bilaga 1.

o Fastställa ffordelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6,bilaga2.
o Fastställa enhetshyra enligt avsnim T,bilaga 3.

o Fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8,

bilaga 4.

. Uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar

och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna.

o Fastställa budget far Z0Z0 enligt LTHs Budgetrapportering2}2}
sâmt bilaga 1 budget.

Styrelsen vill ha en OH-diskussion som tema for ett kommande möte.
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S 90 INFOR REVIDERING AV ARBETSORDNING

Föredragande: Linda Clarin Bilaga S 90

Linda presenterade kort forrydliganden och ändringar vid revisionen av LTHs
arbsteordning. Ytterligare eventuella synpunkter skickas innan jul till Linda

Clarin. MBl-förhandling sker 21l1 2020 för beslut på styrelsemötet l0l2 2020.

S91 FORSKNINGSINFRASTRUKTUROCHBYGGNADSINFRASTRUKTUR

Föredragande: Heiner Linke, Erik Swietlicki Bilaga S 91

LTHs rektor inledde diskussionen med att säga att det är av vikt att vi fìnns på

plast på Brunnshög och att forst på plats bör vara Nanolund.
Därefter ger Heiner Linke en grov beskrivning av Nanolund, uwärderingar och

Top rankingar alla kategorier. Bristen på utrymme är akut och det finns inte

utrymme for ny utrustning längre. Detta ger att ett byggbeslut borde vara nästa

steg. LUs sryrelse har sagt att man kan bidra med 30 miljoner i hyresstöd till
flytten. Vi borde äska ytterligare externe medel från t.ex. 

'S7'allenberg m.fl. men

ett sådant beslut måste komma från Lunds universitet!

Enligt Henier Linke står sig Nanolund väl i ett europeiskt perspektiv och med

en flytt till Brunnshög skulle man å tillgång till integration med flera andra top-

rankade organisationer ss. ProNano, ESS, Max IV samt tusentals andra

gästforskare på plats.

Planering och forberedelser av fundraising är genomÊorda. För att kunna ta

frågan vidare krävs nu ett byggbeslut med ett tydligt ansvarstagande ffor hyra och

driftskostnader.

s 92 ¡RSrRI-BNDER 2020

Föredragande: Charlotta Falvin Bilaga S 92

Utkast till årskalen der 2020 för LTHs styrelse är utskickad. Inga synpunkter

inkomna. Härmed fastställs årskalendern far 2020.
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S 93 EV. ÖVRIGT

uppFÖLJNTNG OCH ÅrCÄnpSLrSTA rNFÖR KOMMANDE
SAMMANTRADEN

se4

S 95 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Beatrice Nordlöf

Kvalitet - övergripande frågor

Revidering arbetsordning

Samverkansfokus

Innovation
Bokslut

Promotor 2020

I

Öwall

Pontus
W*
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S 60 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Styrelsen beslöt att utse \Øilliam Rosengren att jämte mötesordforande
justera dagens protokoll.

S 61 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Sryrelsen godkande foredragningslistan.

s 62 rÖnrce¡NDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat sammanrrädesprotokoll2019-09-1 1: Bilaga g 62

Beslut: Protokollet lades ad acta.

S 63 REKTORS RAPPORT

Rektors râpport - 23 oktober 2019: Bilaga $ 63

Beslut: Uppdaterad rapport skickas med protokollet då ett srycket var

felaktigt i versionen i kallelsen. Rektors rapport lades ad acta.

s 64 ANMÄLNTNGAR

Viktigare beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga g 64

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Beslut:

S 65 MEDDEI-\NDEN
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-10-23

BESLUT OM INRATTANDEPRÖTTNINC OCH ANHÄLT"q.N OM
INRÄTTANDE AV MASTERUTBILDNING I HALLBAR ENERGI

Föredragande: John Jönsson
Dnr U 20191370

Bilaga $ 66

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar om
inrättandeprövning och anhållan om inrättande av master-

utbildning i hållbar energi enligt utskickat beslutsförslag.

Beslutet justerades omedelbart.

BESLUT OM INRATTANDEPRÖTTNINC OCH ANHALTAN OM
INRATTAN D E AV KAND I DATUTB ILD NING I LIVS M ED ELSTEKNI K

Föredragande: John Jönsson
Dnr U 20191419

Bilaga $ 67

Beslut: Styrelsen for Lunds Tekniska Högskola beslutar om
inrättandeprövning och anhållan om inrättande av kandidat-
utbildning i livsmedelsteknik enligt utskickat beslutsforslag.

Beslutet justerades omedelbart.

S 6g GRUNDUTBILDNINGSFOKUS

Föredragande: Annika Mårtensson, Klas Ernald Borges och Björn Landfeldt
Bilaga $ 68

Prorektor inledde med att berätta att LTHs totala kursutbud inom kon beslutas

Programportfoljer har utvärderats av bedömargrupper och LG GU ska nu dra

slutsatser om vad programmen måste arbeta med. Återkoppling av resulraten

kommer att göras for styrelsen då de är Fårdiga.

Klas Ernald Borges presenterade därefter AlV-samverkan (fukitekrur,
Lantmäteri och Väg- och Vattenbyggnad) och det arbete man gör med

samverkansråd, AlV-dagar, workshops etc. Man har även uwecklat en ALV-kurs
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pä7,5 hp med arbetsnamnet Samhällsbyggnad ur ett hållbarhetsperspektiv, som

planeras starta nästa höst. Man arbetar även med uppfoljning av kursutvärde-

ringarna. Man vill bland annat medvetliggöra programledarna om att det finns

kommentarer som man borde använda som feedback.

Björn Landfeldt, med erfarenhet av arbete i Australien, beskriver skillnader i våra

system. I Sverige använder vi begrepp "program" och i Australien använder man
"skolor". Det finns for och nackdelar med båda systemen. Ekonomi och

utbildning har en stark koppling hos oss och detta medlor en viss tröghet, långa

ledtider for uppdateringar och forändringar.
Bland CDE-programmen, som Björn arbetar med, kan man se âtt digitaliseringen

gett möjligheter dll att göra drastiska forändringar. En arbetsgrupp från C-prog-
râmmet har tex från LG GU frtt ett uppdrag att göra en grundlig översyn av

programmet och forslaget ska redovisas i slutet av 2019.
E-programmet ser behoven och viljan finns och man håller på att ta fram ett
forslag till LG GU för ett uppdrag.

D-programmet avvakar resultaten från C-program-arbetsgruppen.

Björn nämner att man har gott om råd från sina programråd, så det råder inte
brist i omvärldsbevakning. Det handlar mer om hur lång tid det rar aft folja
omvärlden!Att möjliggöra gränsöverskridande undervisning/studier är nödvändigt
für att bli framgångsrik idag. Så att inlora major-minor vore en sryrka.

Prorektor påminner om att vi inte får glömma institutionerna. Det åligger SLTH,
LG GU och områdesansvariga att trycka pävära institutioner för att å tillstånd
olika forändringar och dialoger. Till sist avslutar sryrelseordforande med att der
just är dialogen som är viktig, lçanske svaret, i denna diskussion.

S 6g FORSKARUTBILDNINGSFOKUS

Föredragande: Annika Mårtensson Bilaga g 69

En nyhet är att det ska infüras en förstärkning till dagens rutiner kring
forhandsgranskning av doktorandens arbete, für att kunna bedöma om
disputation kan ske enligt plan. Denna förhandsgranskning sker av berygsnämnd

och opponent. Annat som mân arbetar med är att klargöra momenren for en

slutkontroll für att säkerställa att doktorand har uppnått examensmålen vid
examensutÊirdandet. Arbetshypotesen är arr defta kan ske i underlaget av den

slutliga versionen av ISP (individuell studieplan). Dock år ISP inte bli alltfor
komplicerad men en kontroll måste finnas. En forskarutbildningsenkät har också

genomlorts under feb-mars 2019. Se bilaga för delar av resulrar.
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Pga. tidsbrist blev denna punkt något kortare.

S 70 EKONOMI

Föredragande: Karolina Isaksson Bilaga S 70

Karolina presenterade T2 och P2 2019 med ett toralt resultat +2,7 KSEK, i srorr
sett ofürändrade oforbrukade bidrag och ett myndighetskapital i linje med Lunds

universitets rekommendationer, 15,2 o/o. Därefter presenterades det preliminära
fördelningsbeslutet. MBL sker I2lll och Karolina återkommer till sryrelsemötet

den 16l12 samt für beslut första styrelsemötet 2020.

S 71 KOMMUNIKATIONSFOKUS

Föredragande: Sofia Hanson Bilaga S 71

Kommunikationschef Sofìa Hanson presenterade sig. Därefter presenterades en

korwersion av Sifo Kantars anseendeundersökning. Ett PM om LTHs
varumärke och hur den forhåller sig till LU håller på att tas fram. Viktigt då

både LU och LTH är starka varumärken enskilt och var for sig.

Sofia berättade även att nästa LTH Nytt har fokus på vision Brunnshög, Max IV
och ESS. LTHs intranät ska öppna upp for anställda under hösten. Även
anställda vid N-fak och övriga externa användare kommer am kunna använda

intranätet vid behov.

En kort diskussion kom igång angående ranking och hur LTH med små medel

skulle kunna bibehålla en placering topp 100. Styrelsen ger rektor i uppdrag att
svara påvad LTH kan göra i frå.gan.

En kort diskussion om kommunikation och intern kommunikarion samr hrrr vi
bäst från LTHs kansli kan stödja institutionerna fürdes också.

572 RAPPORT FRAN TLTH

Föredragande: Malin Bruce

Malin informerade om âtt nollningen nu är slutfürd, aft TLTH utökar sir kansli
med en ny bemanning for administration samr om att man nu börjar få ordning
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på frågan kring en doktorandombudsman. Man har skrivit samarbetskontrakt
med Lunds doktorandkår. Teknologkåren har också varit på SFS medlemsmöte

med fokusfrågor for är 2020, tex. förutsättningar for studier så som CSN och

bostäder. ARKAD går av stapel den I3-I4 november. En ny app är uwecklad for
ARKAD. Man har dock haft motgångar i lokalfrågor, då LU Bygg vill ta ut
väldigt hög alternativþra für tentamina som måste hållas i annen lokal än

Matteannexet under ARKAD. Dessurom har man haft problem med att hitta
alternativ lokal till sitt forråd. Detta ska nu vara löst. Frågan om att hålla fritt på

schemat under ARKAD är fortfarande högaktuell. Man har ryvärr rappar Volvo
som utställare då Volvo ânser att strömmen av besökande studenter àr f& fã.

S 73 EV. ÖVRIGT

s74 uppFÖLJNTNG OCH ATCÄROSLTSTA rNFÖR KOMMANDE
SAMMANTRADEN

Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur
Kvalitet - övergripande frågor

Årskalender 2020
Revidering arbetsordning

Samverkansfokus

Innovation

Totalbudget och fordelningsbeslut

Hedersdoktorer och promotor 2020

CEE foreskrifter
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S 75 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden forklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Nordlöf
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Rektorsrapporter till SLTH 16 december, 2019 
 
Rektor Viktor Öwall 
Fortsatt diskussion om de nya strategiska forskningssatsningen på 72MSEK inom ICT 
fortgår i en positiv anda med LiU. 
 
Frågan om flytt till Brunnshög och SVS är ständigt på agendan. Nu har LU skapat en 
visionsgrupp som skall ta fram en tydlig vision om etableringen. Viktor är en del av 
denna grupp.  
 
LundNanoLabs nya lokaler behöver närma sig byggplaner vilket är en punkt på detta 
mötes agenda. 
 
Relationerna till Akademiska hus är ansträngda på flera fronter. 
 
 

Viktiga frågor    
• Lanseringen av ”Drömmar och Upptäckter” har varit mycket positiv men vi 

behöver ta nästa steg och fylla det med innehåll och att det blir en naturlig 
ingång till LTH. 
Hur flyttar vi fram vår synlighet och får samhället att förstå att vi verkligen är 
”till nytta för!” 

• LU genomför RQ20. Hur kan vi använda resultaten och erfarenheterna av 
RQ20 för att åstadkomma en för att förflytta LTH i en positiv riktning? Kan 
RQ20 användas som en hävstång för organisatoriska förändringar? Vill vi? 

• LTH fyller 60 år 2021. Hur skall vi uppmärksamma detta? Hur kan vi dra 
nytta av det?  

• LTH lämnade in en intresseanmälan för att anordna CESAER Annual 
Meeting i oktober 2020. Detta är i hamn och vi kommer att arrangera i 
oktober 2020. Initialt möte hölls med CESAER den 5/12. 

• ARKAD anordnades i TLTHs regi. Imponerande! 
• Forskare fälld för oredlighet vi LTH. 
• FOOD KICen snurrar på och vi försöker hitta formerna. 
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Händelser, möten, resor, etc av vikt 

• Sen sist 
o 24/10: WASP styrelsemöte i Stockholm 
o 25/10: Möte med VINNOVA om KC och andra satsningar 
o 29/10: Vera event i IVAs regi 
o 31/10: LiU om digitaliserings satsningen på 72M 
o 6/11: Polhemspriset Stockholm 
o 7/11 HeLP återträff Stockholm 
o 10-12/11: MIRAI workshop Stockholm 
o 13-14/11: ARKAD med gasque 
o 15/11: Kvalitetsdialog LU 
o 18/11: styrelsemöte Treesearch 
o 20/11: God morgon Lund om Material 
o 22/11: LTHs Näringslivsråd 
o 25/11: Samordningsmöte MAX-NMT 
o 27-28/11: Sveriges ingenjörsutbildningars väg in i framtiden - 7:e 

Utvecklingskonferensen, Luleå 
o 29/11: Krisövning LTH (INSTÄLLT pga sjukdom) 
o 2/12: Årshögtid Kungliga Fysiografiska Sällskapet 
o 3/12: Pensionärsavtackning LTH 
o 4/12: WASP styrelse, Stockholm 
o 6/12: Examenshögtid LTH 
o 9/12: Besök designskolor Basel och Zürich 
o 11/12: möte med RISE 
o 11/12: möte med AH om Motorlab 
o 12/12: NanoLund styrelse 
o 16/12: SLTH 

 
Uppdrag 

• Ordförande Forskningsnämnd LTH 
• Styrelseledamot WASP (vice ordförande) 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelsemedlem Treesearch 
• Ordförande styrgrupp LU för EIT-Food 
• Medlem samordningsgruppen MAXIV 
• Styrgruppsmedlem RISE SICS South 
• Styrgruppsmedlem ProNano 
• Medlem i VRs NT-rådets referensgrupp 
• Medlen Scientific Committee Japansamarbetet MIRAI 
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Prorektor, Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå, Jämställdhet 
och likabehandling, Annika Mårtensson 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

U1-U5: Kvalitetsdialog med LUs ledning genomförts. Diskussioner om 
kvalitetssystem, utvärderingar och koppling till granskning som ska 
genomföras av UKÄ under 2020 och 2021 av universitets kvalitetssystem. 
Granskningen behandlar alltså inte kvaliteten på utbildningarna utan 
universitetets eget system för att säkerställa kvaliteten. Detta gäller både 
grundutbildning och forskarutbildning.  

 UKÄ har precis fått uppdrag av regeringen att också genomföra en tematisk 
utvärdering avseende Lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Detta 
kommer att innebära att LU också måste arbeta med denna fråga under 2020. 
För mer information om utvärderingar rekommenderas UKÄs hemsida, där 
man också kan ta del av genomförda nationella utvärderingar.  

 
U1, U3, U4: Som en del av kvalitetsarbetet vid LU, har LTHs bedömargrupp har 

gått igenom rapporter från programledningarna och sammanställt sina 
slutsatser som presenterats för LGGU och programledningarna. LG GU 
kommer att följa upp detta arbete och återkoppla till programledningarna om 
fortsatt arbete. 

U1: Uppdrag har gått till Helena Svensson (avd. Trafik och väg) att i 
samverkan med övriga intressenter vid LTH samt Trafikverket och 



 
 
 4 

andra näringslivsintressenter utveckla högskoleingenjörsprogrammen i 
järnvägsteknik samt trafik och väg. Även rekrytering till dessa program 
kräver insatser. Diskussioner kring program med dessa inriktningar, 
framförallt järnväg, pågår även på nationell nivå. Möte har genomförts 
med näringslivsföreträdare inom området. 

• Utvärdering av Kinainriktningen pågår. 

U2:  
• Forskarutbildningsnämnden har fattat beslut om det principiella upplägget 

för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå. Detta beslut kommer att 
ligga till grund för fortsatt arbete inom nämnden och i samverkan med 
institutionerna med att stärka kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen.  

• Principdiskussion med Naturvetenskapliga fakulteten kring antagning av 
stipendiedoktorander.  

U1, U5: Diskussioner med Björn Regnell (vicerektor med ansvar för digitalisering) 
om hur digitalisering ska kunna komma in i alla program och vad det innebär. 
Björn Regnell kommer att ha en grupp av lärare/forskare i ett 
digitaliseringsråd för det fortsatta arbetet. Planering av hur man kan följa upp 
förekomsten av digitaliseringsinslag i kurserna. 

U3: Livslånga lärandet. Översyn av vilka alternativ som kan finnas avseende 
livslångt lärande. Detta arbete pågår även på Lunds universitet. Möten med 
Lars Palm, chef för avdelningen för uppdragsutbildning vid LU.  

U5:  
• Utveckling av projekt kring ALC-salar (ALC = active learning classrooms). 

Avser utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för 
att dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. Två helt nya salar planeras 
i anslutning till det ”nya” M-huset.  

• Införande av Canvas – lärplattform. Canvas används för närvarande i kurser 
vid alla institutioner vid LTH, men fortsatt arbete med införandet i fler kurser 
pågår.  

O3:  
• Studiesocialt råd vid LTH har startat sitt arbete. Enkät för underlag 

angående studenternas psykosociala mående kommer att genomföras 
under februari - mars.  

• Enkät till doktorander har genomförts och sammanställning av 
resultatet är presenterat i forskarutbildningsnämnden och utskickat till 
institutionerna. Har även diskuterats på en workshop med 
studierektorerna för forskarutbildning. Fortsatt arbete utifrån resultatet 
kommer att planeras i FUN. 

• LTH Career Academy vilket är ett utvecklingsprogram för samtliga 
nyanställda biträdande universitetslektorer pågår. 

• Excellence in Academy through Gender som är en LTH-central 
finansiering av rekrytering av underrepresenterade biträdande 
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universitetslektorer har genomfört sin andra omgång av äskande och 
rekrytering pågår. LTH har blivit anmälda till DO för denna satsning. 

 
Övrigt: 
• Har regelbundna möten med styrgruppen för ombyggnad av M-huset. 

Planeringen framskrider, inflyttning i ”nya” huset planerat vara färdigt 
sommaren 2022.  

• Budget 2020. Tillsammans med ekonomiavdelningen diskuterat 
budgetförutsättningarna inför 2020. Samma fördelningsmodell som tidigare 
har använts. Inga större förändringar i fördelning av medel till institutionerna 
planeras. Medel går ut till nya mastersprogram för utvecklingsarbete. Medel 
avsatta till utvecklingsprojekt, dessa medel hanteras av programledningarna, 
men går i stor utsträckning till institutionerna för arbete i anslutning till 
kurser (nya eller befintliga). I budgetprop 2018 beslutades att utbildningar 
inriktade mot teknik och samhällsbyggnad skulle få ett ökat antal platser vilket 
har medfört att anslaget ökat något.  

• Under/överproduktion: enligt prognos från LU kommer LU totalt att 
underproducera jämfört med uppdraget från departementet. LTH kommer 
enligt denna prognos att överproducera med ca 4%.  

• LTH Helsingborg har firat 30 år. 1989 startades ingenjörsutbildningar i 
Helsingborg som en del av Lunds universitet. De första utbildningarna där var 
två-åriga inom Kemiteknik och Byggnadsteknik. 

• Deltagit i Vera roadshow, en IVA-aktivitet med fokus på kvinnor i 
ingenjörsbranschen. 

• Möte med utvärderare avseende Studenthälsan vid Lunds universitet. 
• Möte med utvärderare av LTHs kvalitetssystem. 

 
 

Uppdrag, Annika Mårtensson 
• Ledamot i LUs Utbildningsnämnd (3 gånger per termin) 
• Ledamot i LUs Forskarutbildningsnämnd (3 gånger per termin 
• Ledamot i LUs Råd för jämställdhet och likabehandling (3 gånger per 

termin) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Grundutbildning – LTH (varannan 

vecka) 
• Ordförande i Forskarutbildningsnämnd – LTH (var fjärde vecka) 
• Ordförande i Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete – LTH (1 gång per månad) 
• Ordförande i Vattenhallens styrelse (3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrgrupp för Science center (ca 3 gånger per termin) 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg (ca 2 gånger per termin) 
• Ledamot i Task Force Scientific Engineering Education (TFSEE) inom Cesaer 
• Ordförande i styrgrupp för Teknikåttan – nationellt. (3-4 möten om året) 
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Vicerektor, digitalisering, Björn Regnell 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Digitalisering är tvärgående och kopplar till många områden i den strategiska planen. 
Speciellt fokus initialt på grundutbildning: 
 
Utbildning 

• U1 LTH skall erbjuda attraktiva utbildningar, som håller hög internationell 
nivå, möter samhällets utbildningsbehov och avspeglar det aktuella 
forskningsläget.  

• U2 LTH:s forskarutbildning skall bedrivas i den vetenskapliga frontlinjen, 
och utveckla doktorandernas förmåga att bedriva kritisk, självständig och 
kreativ forskning.  

• U3 LTH skall utbilda kvalificerade och moderna arkitekter, designers, 
doktorer och ingenjörer, vilka driver utveckling i samhälle och akademi på ett 
hållbart sätt.  

• U4 LTH:s utbildningar skall främja kreativitet, tvärvetenskap, etiskt 
förhållningssätt och kritiskt tänkande och undervisningen skall genomsyras av 
progression och reflektion.  

• U5 LTH skall ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen och all 
undervisning skall präglas av hög pedagogisk kompetens och ett brett utbud 
av högkvalitativa undervisningsmetoder och examinationsformer.  

Forskning 
• F2 LTH:s verksamhet skall vara inomdisciplinärt excellent och bygga på hög 

kompetens, stimulera kreativitet och vetenskapligt risktagande samt vara 
öppen för okonventionellt tänkande. 

• F3 LTH har starka tvärdisciplinära forskningsmiljöer, vilka är attraktiva för 
forskare från många olika områden. 

 
Ledning och organisation (Jämställdhet och likabehandling) 

• O3 LTH skall erbjuda en mycket god arbets- och lärandemiljö grundad i LUs 
värdegrund och baserad på arbetsglädje, trivsel och ömsesidigt förtroende 
mellan motiverade individer.  

 
Hänt sedan senast/pågående aktiviteter  

• Nytt projekt: Förstudie av utvärdering av studenternas upplevelse av hur 
LTH:s användning av digitala verktyg stödjer lärandet. Projektstart i 
december och leverans av rekommendation baserat på pilotstudie i juni. 
Projektledare: Sandra Nilsson.  

• Pågående: Arbete med att skapa ett digitaliseringsråd fortskrider. 
Kompetensprofil för medlemmar i digitaliseringsrådet är definierad. 
Områdesansvariga, prefekter, mfl har ombetts föreslå lämpliga deltagare senast 
30 November. 

• Pågående: Arbete med förnyelse av C-programmet med anledning av 
digitaliseringen. Projektledare: Paul Stankovski . 
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• Pågående: Förnyelse av curricula inom samhällsbyggnad med anledning av 
digitaliseringen, speciellt V-programmet. 
Projektledare: Hans Bagge 

• Pågående: Ansökan om konsultation inom digitalisering i likhet med 
matematisk statistik-konsultation via strategiska äskanden är beviljad av FN. 
Pilot-projektet kommer att innehålla en kartläggning av behov av 
konsultation inom digitalisering. Projektledare: Emma Söderberg 

• Pågående: Utevcklingsprojekt ALC (ALC = active learning classrooms). Avser 
utveckling av den fysiska lärmiljön och pedagogiskt stöd till lärarna för att 
dessa ska kunna utnyttja lärmiljön på bästa sätt. VRD är projektägare för den 
pedagogiska delen. Projekledare för den pedagogiska delen: Roy Andersson på 
CEE. 

• Pågående: Införande av Canvas – lärplattform. VRD är projektägare. 
Projektledare: Ann-Catrin Johansson, bibliotekarie. Enligt ”analytics” i 
Canvas har LTH under HT 2019, 117st kurser med 271 lärare och 4162 
studenter i Canvas.   

•  
Uppdrag 

• Suppleant för Kalle Åström i ”AI innovation of Sweden, South”.  

• Ordförande LUFOSS: Lund University Fund for Open Source Software.  
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Vicerektor, samverkan och innovation, Charlotta Johnsson 
 
LTHs arbete inom Samverkan och Innovation är kopplat till den strategiska plan och de 
5 fokusområdena som där lyfts upp för Samverkan och Innovation (S1-S5).  

• S1: Samverkan skall genomsyra det dagliga arbetet inom utbildning och 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och grundas i långsiktigt 
skapande av ömsesidig nytta tillsammans med samverkanspartners.  

• S2: I samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och inom universitet 
skall LTH ta en ledande roll i att sprida kunskap om och arbeta med 
lösningar för stora samhällsutmaningar. 

• S3: LTH skall erbjuda attraktiva program och aktiviteter för livslångt lärande 
med en stark koppling till LTH:s alumner 

• S4: LTH skall präglas av entreprenörskap och innovation 
• S5: LTH skall aktivt delta i den offentliga debatten utifrån vetenskapliga och 

konstnärliga resultat och bidra till policyskapande. 

För vardera av de 5 fokusområdena har vi kopplat 5 initiativ som bedöms vara de 5 
viktigaste att arbeta med (de bild nedan). 

 

 

Figur: De 5 fokusområdena för Samverkan och Innovation (S1-S5), och pågående 
initiativ som kopplar till dessa.  

 
Aktuella frågor 
Nedan listas de mest aktuella initiativen och dess aktuella frågor.  
 
S1-1: Näringslivsrådet 

• Näringslivsrådets träff den 2019-11-22 hade fokus besök hos Inst för 
Immunteknologi. 

• Nästa möte, 2019-02-07, kommer att ha fokus på Forskningssamverkan, det 
blev en bra diskussion med företagen som ingår.   
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S1-4: Små företag 
Jobbar aktivt med Inventor, ett industriellt innovationscenter med fysisk placering på 
Ideon. Detta kopplar till FIRS strategi om testbäddar inom området Tillverkning och 
Tech.  

S1-5: Övrigt 

Årligt avstämningsmöte med CIRCLE har hållits (2019-11-20). Ny föreståndare 
kommer att utses med start 2020-01-01.  

S2-2: Science and Innovation Talks 

Alfa-Laval hade ett Science and Innovation Talk på temat AR (2019-10-11).  

TetraPak har SIT den 4 december på temat Den marina maten. 

Planeringa av nästa SIT med Ericsson pågår, troligt tema Software and Open Source.  

Även Ideon Science Park är intresserade av att starta SIT.  

S3-1 och S3-2: Vidareutbildning och Uppdragsutbildning: 

Arbetet har påbörjats för att få fram tydliga definitioner av tre begrepp vilka 
förekommer inom Livslångtlärande: Vidareutbildning, Uppdragsutbildning och 
Samverkansutbildning.  

Detta arbete görs ihop med LGGU samt med LUs avdelningen för 
uppdragsutbildning samt med LUs råd för Uppdragsutbildning.   

S4-1: InnovationsKultur 

Fokus ligger på konkretisering av ett MakerSpace (se S4-2).  

S4-2: MakerSpace: 

Målet är att sätta upp ett MakerSpace (Innovations-verkstad för studenter) på LTH. 
Arbetet är indelat i tre faser; small-size (ht19-vt20), mid-size (ht20-vt22), full-size 
(ht22-forward).  

Vision, budget och skisser på MakerSpacet har nu arbetats fram, och fasen Small-Scale 
har startats.  

S5-5: Övriga samhällsinitiativ 

IVA Vera Roadshow hölls på LTH den 29/10 2019.  

S5-5: Övrigt 

Initialt arbete med att se över LTHs websidan för Samverkan.  
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Uppdrag LTH vicerektor Samverkan och Innovation 

• LTHs ledningsgrupp 
• LTHs prefektgrupp 
• LTHs näringslivsråd (sammankallande) 
• LTHs forskningsnämnden, ledamot 
• LTH InnoVision (sammankallande) 
• Styrelseledamot IUC (Industriellt Utvecklingscentrum Syd) 
• Styrelseledamot i EFL.  
• Styrelseledamot i InnovationSkåne AB.  
• Styrgruppsordförande CIRCLE, LU. 
• LU samverkansrådet 
• LU Innovation referensgrupp 
• LU Venture Lab referensgrupp 
• Samverkansrådet Medicon Village 
• Kompetensrådet LifeScience Medicon Village 
• Committment Skåne 
• Life Science Innovation Board (Med.fak) 
• IKT (Kompetensråd IT, arbetsförmedlingen m.fl.)  
• Sveriges ingenjörer – arbetsgrupp Ingenjörskompetenser 
• CESAER 
• NordTek 
• Innovationsråd ERFA (Ideon) 
• Energiboost Syd (Energimyndigheten ihop med Ideon) 
• Landshövding Nils Hörjels forskningsfond 
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Vicerektor, forskning, Erik Swietlicki 
 
Koppling till Strategiska planen 
 
Aktuella frågor  

• Forskningskvalitet och RQ20 – Swietlicki är LTHs RQ20-kontaktperson. 
Arbetet flyter i stort sett enligt plan. Ett intensivt arbete med enheternas 
självvärderingar pågår nu ute på institutionerna vilket tar mycket tid för de 
inblandade. Självvärderingarna ska vara inskickade senast 20 december. 
Arbetet med att värva externa granskare och panelordföranden är avklarat. 
Dessa inkallas under våren 2020. LTH har 9 st utvärderingspaneler, där 
panelerna för Fysik, Kemi och Matematik samordnas med N-fakultet.  

• Kvalitetssäkring av LTHs forskning – UKÄ har fått regeringens uppdrag att 
även granska lärosätenas processer och system för att kvalitetssäkring av 
forskningens kvalitet, utöver grund- och forskarutbildningen. LTHs arbete 
med detta har påbörjats och kommer att följa LUs arbete i frågan. 

• Nyckeltal för forskning – En viktigt del av ett kvalitetssäkringssystem för 
forskningen är möjligheterna för ledningen och organisationen att långsiktigt 
och systematiskt följa upp forskningen och forskningens kvalitet. Ett arbete 
pågår vid LTH för att fasställa ett flertal nyckeltal som kan användas i detta 
syfte. 

• LUNARC - Ny datorhall – (LUNARC ligger formellt under LTH och med 
Swietlicki som styrelseordförande; LUNARC är en del av den nationella 
HPC-infrastrukturen SNIC). Efter långvariga förberedelser i samarbete med 
LU Bygg avser LUNARC att snarast formellt påbörja upphandlingen av en ny 
datorhall. Denna skall, i motsats till den nuvarande, uppfylla strikta krav på 
energi- och kostnadseffektivet. Den utökade marknadsundersökning som LU 
Bygg har genomfört under 2019 har identifierat flera möjliga alternativ, även 
utanför SVS. I LUNARCs vision ingår en framtida flytt till SVS. Notera att 
LUNARC är en LU-angelägenhet och att flytten till SVS inte ska bekostas 
LTH.  

• LUNARC - Ny HPC-resurs – LUNARCs befintliga HPC-resurs Aurora har 
nått slutet av sin livstid och måste ersättas senast 2021. En upphandling av 
ersättaren (arbetsnamn COSMOS) till Aurora måste därför påbörjas under 
våren 2020. Det är synnerligen osäkert i vilken mån SNIC kommer att bidra 
till LUs nya HPC-resurs (se förra vicerektorrapporten). LUNARCs 
föreståndare uppskattar kostnaden för en ny HPC-resurs till 9,6 mnkr per år 
under fem år (totalt 42 mnkr vara 25 mnkr för själva hårdvaran). LUs ledning 
och berörda fakulteter måste redan under våren 2020 besluta om 
upphandlingen ska starta och hur detta ska finansieras under perioden 2021-
2025.  

• SNIC – LUNARC är en del av den nationella HPC-infrastrukturen SNIC. 
Det missnöje som LU och flera andra universitet som är medlemmar i SNIC.  
har uttryckt rörande SNIC-styrelsens förslag till finansiering av nya HPC-
resurser kvarstår. Se förra vicerektorrapporten. LU har förslagit personer till 
SNICs nya styrelse som tillträder efter årsskiftet, samt till en referensgrupp för 
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nya HPC-resurser. Båda dessa instanser kommer att bli viktiga för LUNARC 
och SNICs framtid. 

• LUs nya policy för forskningsdata – LU antog i våras en policy för 
forskningsdata. Grundregeln är att alla data som produceras inom LU ska vara 
öppet tillgängliga för alla användare. Undantag görs för persondata (GDPR) 
och skydd av immaterialrätt. Ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner 
(DMP) är klart och ska tests till våren. Testpiloter sökes. DMP kommer inom 
en snar framtid att krävas av forskningsfinisärerna (VR, EU etc) för alla nya 
forskningsprojekt. LUNARC kommer att få en stor roll vad gäller 
långtidslagring och tillgängliggörande av forskningsdata och blir därmed 
avgörande för förverkligandet av LU:s nya policy för forskningsdata.  

• UB och fakultetsbiblioteken – (Swietlicki är LTH:s representant i UBs 
nybildade styrelse och ordförande i LTH:s biblioteksnämnd). Första 
styrelsemötet med UBs styrelse i den nya organisationen ägde rum 23/10. 
Den nya styrelsen har inte representanter från varje fakultet. NMT-
fakulteterna har nu fått två (LTH och M) av de fyra platserna. En samordning 
kommer att ske mellan NMT-fakultetsbibliotekarier och LTHs och M-faks 
styrelseledamöter inför varje UB styrelsemöte.  

• Nytt nationellt avtal med Elsevier – Bibsamkonsortiet har tecknat ett läs- och 
publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier efter ett drygt års 
tuffa förhandlingar. Det innebär att svenska forskare nu åter får tillgång till 
förlagets drygt två tusen tidskrifter. Dessutom kommer alla svenska 
forskningsartiklar kunna publiceras omedelbart öppet tillgängligt (open 
access). 
https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nytt-
transformativt-avtal-med-elsevier-ger-obegraensad-oeppen-tillgaang-till-
svensk-forskning-2946625. 

• Utvecklingsprojekt – LTH:s forskningsnämnd (FN) ska initiera och driva 
utvecklingsprojekt inom LTH som berör forskning, samverkan och 
innovation i syfte att förverkliga LTH:s nya strategiska plan. 
Utvecklingsprojektet ”Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad 
till de stora samhällsutmaningarna” kommer att slutrapporteras innan 
årsskiftet. 

• LUs nya hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplaner – LU har nyligen antagit 
en hållbarhetsstrategi som slår fast att hållbarhet ska genomsyra hela LUs 
verksamhet. Strategin kommer att konkretiseras i en hållbarhetsplan som nu 
är under utarbetande. Fakulteterna åläggs att ta fram egna hållbarhetsplaner. 

• Fördelningsmodell – Översynen av LTH:s modell för fördelning av 
fakultetens medel för forskning fortgår inom LTH FN. Flera olika förslag har 
föreslagit och utfallet simulerats. Eventuella förändringar i nuvarande 
fördelningsmodell kan införas först i 2021 års budget.  

• Forskningsinfrastruktur (nationell) – VR genomför under hösten 2019 en ny 
behovsinventering (sker vartannat år) inför kommande utlysningar rörande 
nationella forskningsinfrastrukturer. Fakulteterna ombads av LUs vicerektor 
Stacey Sörensen att inkomma med en uppdaterad priritering inför kommande 
avstämning med övriga svenska lärosäten i URFI (universitetens referensgrupp 
för forskningsinfrastruktur). LTHs prioritering utgick från tidigare anmälda 

https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nytt-transformativt-avtal-med-elsevier-ger-obegraensad-oeppen-tillgaang-till-svensk-forskning-2946625
https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nytt-transformativt-avtal-med-elsevier-ger-obegraensad-oeppen-tillgaang-till-svensk-forskning-2946625
https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nytt-transformativt-avtal-med-elsevier-ger-obegraensad-oeppen-tillgaang-till-svensk-forskning-2946625
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behov och en bedömning av chanserna att prioriteras även av VR i den 2020 
års guide till nationella forskningsinfrastrukturer. Det är högst osäkert om 
årets behovsinverentering kommer att resultera i en ny utlysning 2021, om 
inte nya statliga medel tillkommer. Ett troligt scenario är att lärosätena 
framöver kommer att behöva ta ett betydligt större ansvar för sina 
forskningsinfrastrukturer, även de nationella. 

• FIRS strategigrupp Smarta material – (Swietlicki ordförande och LUs 
representant och där även Region Skåne, MAU, SVS, Max IV och ESS deltar) 
FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne) fasställde i september sin 
nya strategi ”En internationell innovationsstrategi för Skåne” (smart 
specialiseringsstrategi), med start 2020. Arbetet fortgår inom strategigrupp 
Smarta material att driva regionala utvecklingsfrågor kopplat till MaxIV-ESS-
SVS och materialforskning, i linje med FIRS nya innovationsstrategi. FIRS 
ska arbeta för ett regionalt värdskap med nationell förankring och en 
teknikparksfunktion på SVS kopplat till Max IV och ESS. 

• LINXS – Arbetet med att hitta en ny föreståndare till LINXS pågår. 
Nomineringar ska inkomma senast 1 december 2019. Ett arbete pågår för att 
engagera övriga svenska lärosäten med intresse i anläggningarna. 

 
 
 
 
Ledningsarbete - forskning 
Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTH:s ledningsarbete och 
representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är: 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka). 
• LTH:s forskningsnämnd (ca en gång var tredje vecka, vicerektor forskning 

LTH är vice ordförande). 
• LU:s forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning 

representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• LTH:s forskarutbildningsnämnd (ca en gång var tredje vecka). 
• LUNARC:s styrelse (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• LTH:s biblioteksnämnd (ordförande, ca tre gånger per termin). 
• UB:s styrelse (ledamot, ca två gånger per termin). 
• LTH:s prefektråd (varannan vecka, vicerektor forskning LTH deltar). 
• NMT, ledningarna för N-fak, M-fak och LTH (varannan vecka). 

 
 
Uppdrag - LTH vicerektor forskning 

• Vice ordförande i LTH:s forskningsnämnd. 
• LU:s forskningsnämnd (vicerektor forskning representerar LTH). 
• LU:s arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (vid behov, ca två gånger per 

termin; vicerektor forskning representerar LTH). 
• Medlem i LTH:s forskarutbildningsnämnd. 
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• Ordförande i LUNARC, Lunds universitets datorcentrum för vetenskapliga 
och tekniska beräkningar. 

• Ordförande och LU:s representant i FIRS strategigrupp för ”Smarta material” 
med LU, MAU, Region Skåne, Max IV, ESS och SVS. 

• Medlem i LINXS styrelse (vicerektor forskning representerar LTH). 
• Ordförande i LU:s referensgrupp Europa. 
• Ordförande i styrelsen för METALUND, Lunds universitets centrum för 

medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle. 
• LTH:s representant i UBs nybildade styrelse (Nytt uppdrag) 
• Ordförande i LTH:s biblioteksnämnd. 
• Medlem i LU:s biblioteksstyrelse (vicerektor forskning representerar LTH, 

upphör troligtvis). 
• Medlem i LU:s strategiska referensgrupp för LUCRIS. Gruppen ska fungera 

som stöd till systemägare och systemförvaltning i strategiska frågor kring 
LUCRIS. Medlem i LU:s arbetsgrupp för LUCRIS 
forskningsinfrastrukturmodul. Vicerektor forskning LTH representerar 
fakulteten i båda dessa grupper. 

• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 
Technology). 

• Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för förbränningsprocesser).  
• Medlem SEC partstämma (Svenskt elektromobilitets-centrum). 
• Medlem samordningsgrupp NMT-MaxIV. 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Medlem i styrelse och 

ledningsgrupp. 
• Medlem Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board. 
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Vicerektor, internationella frågor, Martin Tunér 
 

• LU:s Handlingsplan Internationalisering 2019-2021 (U1, F5, O3, S1).  
Handlingsplanen som beslutades av LU rektor 3 oktober har nu fått utsett 
ansvariga för de flesta av de 36 målen. LTH har börjat ta höjd för att möta 
det arbete som behöver bedrivas för att möta målen. 

• Utvecklingsprojekt: LTHs mål för internationalisering 2020-2024 (U1, F5, 
O3). Målen syftar till att möta uttalade behov vid LTH och också koppla 
samman målen i Handlingsplan för internationalisering vif LU 2019-2021 
och Strategisk plan vid LTH 2017-2026. Referensgruppen har träffats fyra 
gånger sedan april och målformuleringar kommer nu att presenteras för 
kanslichef den 2/12 och LG den 3/12 för diskussion om fortsättningen. 

• Internationella rådet. Några punkter från mötet 17/11  
o LU kallade hem sina studenter från Hong Kong (reser runt i Asien 

istället), men överger inte sina partners i Hong Kong och kommer 
låta deras studenter stanna en ytterligare termin vid LU om så 
behövs. HK lärosäten erbjuder nu sina kurser on-line. 

o LTH har tre studenter i Chile som valt att stanna trots oroligheter 
och inställd undervisning. Även i Bolivia och Columbia förekommer 
oroligheter. 

LU bevakar skeendena. 
o Delegation från SLUG besökte UC Berkeley under oktober. Rapport 

kommer att finnas inom snar framtid. 
o HT 2020 besöker UC Berkeley Lund. För att dra extra nytta av 

samarbetet uppmanas ledamöterna att inkomma med idéer och 
initiativ. Meddela Teresia Rindefjäll. Hur vill LTH bidra till 
forskningsamverkan med Berkeley? 

o Riktlinjer för LU:s arbete mot stipendieorganisationer presenterades. 
o Är LTH intresserade av fördjupat samarbete med Vietnam?  

• Kinainriktningen. LG GU har gett en arbetsgrupp ledd av VRI att utifrån 
Christina Åkerman utredning, djupare studera hur man bäst driver 
kinainriktningen vidare. Ett första möte har hållits i vilket inriktningarna lagts 
upp. Nästa möte 18/12. 

• UHR Internationaliseringsdagar 2019. Göteborg 6-7/11. 
o Pam Fredmans (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

UNIVERSITIES) presentation väl värd att titta på. Bl a om risker 
och hinder för hållbar internationalisering; anti-globaliseringstrender, 
engelska (främmande språk) som sänker kvalitet, och universitetens 
roll kring etiska utmaningar. 

o SD mål 4.7: By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge 
and skills needed to promote sustainable development, including, 
among others, through education for sustainable development and 
sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 
culture of peace and non-violence, global citizenship and 
appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to 
sustainable development  
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o SLU har haft två-dagars utbildning om utbildning i hållbarhetsmålen 
för samtliga programledare och 320 kursansvariga (GLOCAL 
classroom). 

o Kristina Orban från Med-fak rapporterade om projekt med som 
kombinerar fysisk och virtuell mobilitet. Se handbok: 
https://libguides.lub.lu.se/MIROTS 

o Uppsala Univ prisades som bästa lärosäte i Sverige i Erasmus +. 
o LiU kör en förberedande kurs för utresande på 3 hp. ”Vad vill vi att 

studenterna ska lära sig och hur mäter vi det?” 
o Trafikverket presenterade en 10-stegs metod för effektiva 

digitala/resfria möten. (GU hade också liknande presentationer) 
o Malmö Univ arbetar med certifiering av studenter 

 CIM (Certificate of International merits) kräver tre 
aktiviteter (tex utbyte). Registreras I Canvas (från med-fak 
ursprungligen?) 

 SEC 
o Hel del diskussioner om Virtuell mobilitet. ”Behöver eldsjälar som 

visar vägen”. VRI får kolla med VRD. 
• LU:s Latinamerika grupp hade möte den 22/10. Planering är pågående för ett 

eventuellt Kuba besök under första halvan av 2020. Frågan är vilket intresse 
detta besök har för LTH? VRI undersöker.   

• EUGLOH. VRI träffade med chef IA, LU:s koordinator för EUGLOH. 
EUGLOH som är en del av initiativiet European University (17 beviljade 
projekt (av 54 ansökningar) om totalt 85 mEuro. Ny omgång utlyses i slutet 
av 2019, men sedan skall EuUniv integreras i nya Erasmus (2021-2027).  

o 6 Svenska universitet deltar i pilotomgången (LU, SU, GU, LiU, 
KTH, Handels).  

o EUGLOH, Global Health, är ett projekt på 3 år med en budget på 
6.25 mEuro (5.0 bidrag) där LU:s del är 1.1 mEuro.  

o UPSaclay är projekledare och svarar för ”Alliance campus life”. LU 
svarar för ”Joint curricula design”, USZ (Ungern) svarar för Research 
and innovation, UPorto för professional and personal development 
& employability och LMU (Munchen) svarar för Sustainability and 
Dissemination. 

o Innehåll exempel:  
 Öka korta och långa mobiliteter på alla nivåer (50%) 
 Virtuell mobilitet – online kurser 
 Motagande – och European student card (ungefär som 

Eduroam) 
 Livslångt lärande 

o LU:s del, Joint curricula design, exempel: 
 Skapa 4 joint programmes (masternivå) 
 Skapa “transversal courses” för studenter både på plats och 

online 
 Delta i, och arrangera, Staff Weeks 
 Öka mobilitet för lärare och administrativ personal 
 Sommarskolor 

https://libguides.lub.lu.se/MIROTS
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 Utöka studenters möjlighet att göra forskningspraktik 
o LU Projektägare: Sylvia Schwaag-Serger 

 Projektledare: Kristina Miolin, Externa Relationer 
 Akademisk ansvarig för WP2: Per Warfvinge (20-30%) 

• Masterprogramsmöte – Workshop 26/11. Denna gång hade workshopen 
fokus på de administrativa processerna för masterföreståndarna. Syftet har 
varit att ge ett erfarenhetsutbyte för de ganska många nya masterförståndarna, 
men även att fånga arbetskrävande processer för att kunna förbättra dessa. 
Resultaten från workshopen är under sammanställning och kommer att 
presenteras för LG GU. 

• VRI deltog i öppnandet av UNOPS Global Innovation Center den 21/10. En 
samverkan mellan LU:s Agenda 2030 forskarskola, LTH och UNOPS vore 
sannolikt mycket värdefull. VRI samarbetar med VRS om kontakterna. 

• VRI har fått svar från samtliga institutioner om samarbeten och/eller 
inresande studenter/forskare som kan vara problematiska ur etiska eller 
säkerhetsmässiga perspektiv. Inget nytt/oväntat/akut har framkommit. VRI 
avser arbeta vidare med LTH specifika riktlinjer om hur dylika ska undvikas 
eller hanteras. LTH behöver specifika riktlinjer eftersom aktiviteterna har flera 
unika och svåra områden, jämfört med övriga LU.  

• T.I.M.E-nätverket (U1, S1). VRI deltog tillsammans med IA chef Emelie 
Stenborg och koordinator Marie Brink på Advisory Committe 16/10 och 
General Assambly 17-18/10 som arrangerats av Université Paris-Saclay och 
CentraleSupélec. Mötet samkördes med CESAERs årsmöte17-18/10, där 
rektor LTH och vicerektor forskning deltog. Frågor/uppsnappat som togs upp 
på T.I.M.E i urval:  

o Tema för konferensen var Universitetens roll kring hållbarhet 
 If not now, when? If not us, who? 
 Does your university: 

• Embed economic, ecological and social 
sustainability in all aspects of its governance, 
operations, learning, teaching and community? 

• Create an environment that cultivates resilient, 
empowered, caring and engaged students, staff, and 
faculty who will contribute to the health of people 
and places, worldwide? 

• Engage with arts, industry, government, religion, 
not-for-profit organisations and civil society to 
disseminate knowledge and nurture talent to benefit 
the communities which it serves? 

• Deepen and broaden the collaboration with other 
higher education institutions to accelerate collective 
action and bring about systemic change? 

• Ensure that it and its networks are significantly 
inspiring international dialogue and debate to 
contribute to sustainability? 

o EU Kommisionen har annonserat en fördubbling av Erasmus + 
medel, vilket är en viktig möjlighet för finansiering av 
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internationalisering och som måste fångas upp av LTH/LU. Många 
aktiviteter finns listade, tex EUGLOH. En fråga som VRI ställer sig 
är om LTH bör ha en egen resurs kring Erasmus medel och mobilitet 
för anställda, alternativt stärka samverkan med ER. VRI avser att 
samla insikter om hur LTH bör arbeta med Erasmus +.  

o Double degree & Joint programmes 
  

o Utvecklad samverkan med indiska lärosäten - något som VRI 
principiellt är positiv till och avser att undersöka vidare 

o Danmark tar emot betydligt fler studenter än Sverige per capita. 
o Utredning av Paxter (fd rektorer från UPS), student population in 

respect of economic development of their country of origin: 
 Kraftig ökning av mobilitet i framtiden från ca 5 miljoner/år 

idag till ca 9 miljoner/år studenter 2025. Antalet studenter 
ökar samtidigt från ca 260 miljoner till 340 miljoner. 

 Vilka prismodeller vill olika länder/lärosäten använda 
framöver? 

 I vissa länder är arbetslöshet bland akademiker större än för 
övriga grupper 

o Översikt mobilitet Kina 
 700 000 ut (41% till EU), 500 000 in, 7.5 miljoner 

utexaminerade (2018) 
 Studerar i EU => jobb i USA 
 3000 universitet (6 topp 100) 
 Öppen attityd till mobilitet, men saknar fokus på vilken typ, 

kvalitet och utfall. 
• LU:s Agenda 2030 forskarskola (U1-U4, F1, F3, S2) 

Från styrgruppsmötet den 24/10: 
o LTH önskas lämna in konkreta förslag på intressanta föreläsare och 

aktiviteter. 
o Möjligt att söka medel från MSCA COFUND under nästa år. 

 
Kommande besök/resor/möten i urval (mina forskningsmöten och konferenser 
undantagna): 

• Inventor styrgruppsmöte 5/12  
• LU:s Agenda 2030 forskarskola styrgruppsmöte 9/12 
• K2 styrelsemöte 11/12 
• Kinainriktningens arbetsgrupp 18/12 

 
2020 

• Strategidagar LG 13-14/1 
• LU:s Latinamerikagrupp 14/1 
• LU:s fördjupade partnerskap 14/1 
• Välkomna Internationella studenter till LTH 15/1 
• Internationella Rådet 20/1 
• T.I.M.E Advisory Committee, Madrid 6-7/2 
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Uppdrag - LTH vicerektor för internationella frågor 
Som vicerektor med ansvar för internationella frågor deltar jag i LTHs 
ledningsarbete och representerar även LTH och LU: 
 

• LTH:s ledningsgrupp och presidium (En gång/vecka) 
• LU:s Internationella råd. Representant för LTH (6ggr/år) 
• LG-GU (varannan vecka) 
• STIM (1 gg/månad) 
• LTH:s Prefektråd (varannan vecka) 
• LTH:s Masterprogramsgrupp (Ordförande 4ggr/år) 
• LU:s Agenda 2030 forskarskola (Styrgruppsrepresentant för LTH (varannan 

månad)) 
• T.I.M.E-nätverket (Representant för LU i Advisory Board (tre möten per år)) 
• Global E3-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• Magalhaes-nätverket (Representant för LU (1-2 ggr per år)) 
• K2 - kunskaps och kompetenscentrum för kollektivtrafik (Styrelseledamot för 

LU (sex möten/år)) 
• LU:s partnerskap med University of Maryland, USA 
• LU:s Latinamerikagrupp (LTH:s representant) 
• CISB – Sverige/Brasilien samverkan (Representant för Svenska lärosäten) 
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 Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2019-10-22 U 2019/1231 Beslut angående ändring i allmänna studieplanen för 

forskarutbildningsämnet fysik TEFAFF00, Mårten 
Eriksson. 

2019-11-05 U 2019/491 resp 
U 2019/492 

Underlag till SLTH om beslut om nedläggning av 
forskarutbildningsämnet Fastighetsvetenskap samt 
inrättande av forskarutbildningsämnet Teknik och 
samhälle, Mårten Eriksson. 

 U 2019/511 resp 
U 2019/515 

Underlag till SLTH om beslut om nedläggning av FU-
ämnena Programvarusystem (TEETSF01) och 
Datavetenskap (TEEDAFDV) samt inrättande av FU-
ämnet Datavetenskap (TEEDAFD2), Maria Bajuk. 

2019-11-19 STYR 2019/1875 Beslut om riktlinjer för intranätet, LTHin, Sofia 
Hanson. 
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I syfte att utveckla och konsoliclera institutionen sorn helhet vill vi på sikt ersätta
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'l'echnolog, und Society) se bifogad Allmän studieplan, Detta rrtåste dock skc i två
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tTH 2019-r0-10 Diarienummer:

Ersätter: TEVFTFOO; (Dnr U

20191104)
Lu¡¡ns
U N IVE RS ITET

LUNDS TEKNISKA
HÕ€sKoLA

Allmän studieplan fär utbildning på forskarnivå i Teknik och samhälle xx
ange LADOK-kod

Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen 2Oxx-xx-xx och senast ändrad 20xx-
XX-XX.

1. Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga
studier om teknikens roll, samspel och betydelse fìir samhällets olika delar. Ämnet
tar en bred ansats på denna relation: teknik kan betyda en rad teknologier, inklusive
trafiksystem och vägbyggnad, miljö- och energisystem, och fastighets- och
informationsteknik; samhälle inkluderar en mångfald av perspektiv från bl. a.

ekonomi, statsvetenskap,juridik och sociologi, som i sin tur kan påverka och
påverkas av teknisk utveckling och teknologiska behov. Fält som studeras kan
gälla trafik och trafikanter, energisystem, ftirnybara energikällor, miljö och
hållbarhet, samhällsbyggnad, fastigheter och bostäder, digitalisering och artificiell
intelligens, och även marknader, organisatoriska upplägg, policy och individens
roll och plats i ftirhållande till dessa frilt. Forskningen innefattar både kvalitativa
och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier
från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH

Styrelsen ftir Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt foljande syfte
med utbildningen.

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till
samhällsutveckling och välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad
arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande samhälle. LTH ska främst
utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena ftir LTH:s
yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad lor att stimulera den personliga
utvecklingen och individens unika egenskaper.

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH ¿ir att hon/han:
väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt
tänkande
har uppnått ftirdjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet

Postadress Box 1 18, 221 00 LUND BesÖksadress Kårhuset, John Ericssons väg 3 Telefon växel 046-222 00 O0

E-posf forskarutbildning@lth.lu.se /nternef http://www.lth.se



2(6)

Utbildningen syftar till att utveckla:
kreativitet och självständighet med ftirmåga att formulera kvalificerade
problemställningar, lösa problem samt att planera, genomftira och
utvärdera projekt inom begränsade tidsramar
ftir?indri ngsberedskap
personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt
social kompetens och kommunikationsfürmåga
pedagogisk flormåga

innovationslormåga samt ledar- och entreprenörskap

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH:
högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö
en god awägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med
öppenhet mot omgivande samhälle
ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis
som fakultetsnivå
en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete
erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella
konferenser och publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på
annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering och spridning
möjligheter att vistas i intemationell forskningsmiljö i kortare eller längre
perioder

3. Mål för utbildn¡ng på forskarn¡vå

Mål fìir utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen.

3.1 Licentiatexamen

Kunskap och ftirståelse

För licentiatexamen ska doktoranden
visa kunskap och ftirståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt ftirdjupad kunskap i
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets
metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För licentiatexamen ska doktoranden
visa ftirmåga att kitiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med
adekvata metoder genomÍìira ett begränsat forskningsarbete och andra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

visa ftirmåga att i såväl nationella som intemationella sammanhang
muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
och
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visa sådan fÌirdighet som fordras lor att självständigt delta i forsknings- och
utvecklingsarbete och ftir att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet.

Värderingsfärmåga och fürhållningssätt
För licentiatexamen ska doktoranden

visa ftirmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar ftir hur den används, och
visa ftirmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar ftir sin kunskapsutveckling

3.2 Doktorsexamen

Kunskap och ftirståelse

För doktorsexamen ska doktoranden
visa brett kunnande inom och en systematisk lorståelse av
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en
avgränsad del av forskningsområdet, och
visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För doktorsexamen ska doktoranden
visa fürmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig
kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer,
visa flormåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och
med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
med en avhandling visa sin ftirmåga att genom egen forskning väsentligt
bidra till kunskapsutvecklingen,
visa fürmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang
muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i
övrigt,
visa ftirmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
visa förutsättningar ftir att såväl inom forskning och utbildning som i andra
kvalifrcerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling
och stödja andras lärande.

Värderingsfärmåga och ftirhållningssätt
För doktorsexamen ska doktoranden

visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt ftirmåga
att göra forskningsetiska bedömningar, och
visa ftirdjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess

roll i samhället och människors ansvar ftir hur den används.

4. Grundläggande- och särskild behörighet
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Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskamivå har den som

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60

högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet fürvärvat i huvudsak

motsvarande kunskaper.
Högskolan får ftir en enskild sökande medge undantag från kravet på
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäI.

Särskild behörighet
I den särskilda behörigheten far anges specificering av de240 högskolepoängen
som ryms inom den grundläggande behörigheten.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har
- minst 30 högskolepodng på avancerad nivå med relevans for

cimnesområdet

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den formåga som behövs ftjr att klara
utbildningen.

Dispens från behörighetskraven kan ges av rektor för LTH.

5. Urval

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd Ítirmåga att tillgodogöra sig
densamma.

Bedömningen av formågan enligt ftirsta stycket sker främst utifrån studieresultaten
på grundnivå och avancerad nivå. Här beaktas särskilt ftiljande:

1. Kunskaper och ftirdigheter relevanta for avhandlingsarbetet och
utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en

eventuell intervju.
2. Bedömd lormåga till självständigt arbete och ftirmåga att formulera och

angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån
examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inte minst i
tillgängliggörande av forskningsbaserad kunskap till en bredare publik,
samhällsdebatt, lagstiftare eller i industrisamverkan.

4. Övriga erfarenheter relevanta ÍÌir utbildningen på forskarnivå, t ex
yrkeserfarenhet.

6. Examenskrav och examensbenämn¡ng
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så

önskar eller detta har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten
har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i
utbildningen på forskarnivå.
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För licentiatexamen krävs
godkända kurser om minst 30 hÒgskolepocing samt
godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst
75 hogskolepodng

Uppsats och kurser ska tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng.

För doktorsexamen krävs
godkända kurser omminst 60 hogskolepocing samf
godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst
150 hogskoleporing

Avhandling och kurser ska tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng.

6.1 Examensbenämning

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är:

Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering
Teknologie doktorsexamerVDoctor of Philosophy in Engineering
alt
Filosofi e licentiatexamen/Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy

7. Kursdelen

I utbildningen ska ingå kurser. För varje kurs ska det utses en examinator vid den
institution som ger kursen. Examinator ska fastställa en skriftlig kursplan som
bland annat anger kursens benämning på svenska och engelska, kursens måI,
innehåll och poängtal.

I den individuella studieplanen ska bland annat anges vilka kurser som ftir den

enskilde studenten ska eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng
varje kurs därvid ska räknas som. Härvid kan även kurser genomgångna vid andra
fakulteter eller högskolor tas med.

Av kurserna bör väsentlig del (för doktorsexamen minst 30 högskolepoäng, för
licentiat minst l5 högskolepoäng) vara sådana som ger en bred forskningsmetodik,
teoretisk överblick samt god grund ftir hela ämnesområdet. Kurserna behandlar
därmed de viktigaste delområdena inom forskarutbildningsämnet, samt områden av
relevans ftir den enskildes forskning och forkunskaper. Dessa kurser bör så långt
möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen.

Bland kurserna kan, och bör, även ingå också sådana som ges av andra institutioner
vid Lunds universitet eller vid anda lärosäten. Givet ämnets flervetenskapliga
karaktär uppmuntras särskilt samverkan över disciplingränserna.
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Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs far
nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshopfor Newly Admitted PhD
Students at LTH) GEM056F eller motsvarande.

7.1 Licentiatexamen

För licentiatexamen bör 15 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t.ex.
forskningsmetodik, vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Med
hänsyn tagen till den studerandes florkunskaper och forskningsinriktning utformas i
samråd med den studerande en individuell studieplan med lämplig balans mellan
baskurser, ämnesspecifika och avhandlingsspecifi ka kurser.

7.2 Doktorsexamen

För doktorsexamen bör 30 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t.ex.
forskningsmetodik, vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Med
hlinsyn tagen till den studerandes ftjrkunskaper och forskningsinriktning utformas i
samråd med den studerande en individuell studieplan med lämplig balans mellan
baskurser, ämnesspecifi ka och avhandlingsspecifi ka kurser.

8. Vetenskapligt arbete

I utbildningen ska ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats
eller en doktorsavhandling. Denna ska utformas som ett enhetligt
sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som en sammanfattning
(kappa) av vetenskapliga uppsatser som den studerande ftjrfattat ensam eller
tillsammans med annan person (sammanläggningsavhandling). Kappans
utformning och innehåll bör ftilja den tradition som finns inom det fült
avhandlingen i huvudsak befinner sig. Valet av avhandlingsämne sker i samråd

med handledare och forskningsarbetet sker också i samråd med denne eller dessa.

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Studieplanen ska

innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan for
doktorandens utbildning. I dialog med handledare erbjuds möjlighet ftir
doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier
eller motsvarande, vilket exempelvis kan inkludera uppstarts-, mitt- och
slutseminarium. Att genomÍtira ett mittseminarium rekommenderas särskilt, om
doktoranden inte lägger fram en licentiatavhandling. Seminarier bör, i den mån
handledare och doktorand finner det lämpligt, vara öppna.

8.1 Licentiatexamen

Licentiatavhandling presenteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Prefekten
beslutar om tidpunkt Ítir och kungörelse av licentiatseminarium. Kungörelse ska

ske senast tre veckor i forväg. Kungörelse skall innehålla uppgifter om den
forskarstuderandes namn, forskarutbildningsämne, uppsatsens titel och omfattning
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i högskolepoäng, examinator, opponent samt tid och plats flor seminariet. Vid
tillkännagivandet ska den vetenskapliga uppsatsen finnas tillgänglig.

Vid seminariet ska det finnas en opponent. Den som opponerar ska inneha
doktorsexamen och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller
institutionen, om inte särskilda skäl föreligger.

Licentiatuppsatsen betygssätts av en av prefekten utsedd lärare, examinator
Handledare får inte utses till examinator.

8.2 Doktorsexamen

Avhandlingen skall ftirsvaras vid disputation, och betyg fastställs av betygsnämnd
som utses särskilt fìir varje avhandling. Betygsnämnden bör normalt ha tre
ledamöter. I de fall en allsidig bedömning av avhandlingen underlättas därav kan
möjlighetema att utse fem ledamöter tas till vara, vilket endast bör användas i
speciella fall. Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälles fler- och
tvärvetenskapliga karaktär skall tas i beaktande vid val av betygsnämnd, med
särskild hänsyn tagen till den specifika avhandlingens inriktning.

Handledare får inte ingå i betygsnämnden. Enligt högskoleftirordningen skall vid
betygssättning av doktorsavhandlingen minst en person delta som inte Zir verksam
vid den högskola där doktoranden examineras. Det skall utses minst en ersättare for
det fall någon ledamot av betygsnämnden skulle få oväntat ftirhinder.

Härvid skall tillses att sammansättningen av betygsnämnden uppfyller angivna
krav även om en ordinarie ledamot ersätts. Det bör eftersträvas att betygsnämnden
har ledamöter av båda könen.

Det rekommenderas att minst två ledamöter har docentkompetens eller
motsvarande.

9. övriga bestämmelser

Givet ämnets fler- och tvärvetenskapliga karakt?ir samt samhälleliga relevans,
uppmuntras samverkan över såväl institutions-, fakultets- som universitetsgränser
Detta gäller inte minst val av handledare. Även om huvudhandledare bör vara
knuten och ha sin huvudsakliga hemvist vid institutionen så kan biträdande
handlare, en eller flera, finnas på annan institution, anpassat till det specifika
avhandl ingsämnets behov.

I 0. övergångsbestämmelser



 
 
 
 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap 
TEVFTF00 

Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och 

senast ändrad 2019-03-12 (Dnr U 2019/104). 

1. Ämnesbeskrivning 

Ämnet utgår från markens indelning i fastigheter. Det omfattar tre områden. Det första innehåller 

fastighetsbildning, fastigheternas roll i planering och deras civilrättsliga status. De andra fastigheternas 

ekonomi och hur de värderas. Det tredje området är informationsteknik kring kartor och fastigheter 

Forskningen kan integrera dessa områden eller specialisera sig på ett av dem. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 

välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 

för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 

arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 

unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 

 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 
lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 
omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

1 



 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 

inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 
och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning 



och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant 
arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 

om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

minst 60 högskolepoäng inom Fastighetsvetenskap eller närliggande ämnesområden, 

varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 

avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 



1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 

problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 

detta vid en eventuell intervju.   
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 

angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 

avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 30 högskolepoäng 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 

 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 120 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

 

7. Kursdelen 

I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 

ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 

på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och poängtal.  

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 

skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 

Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med.  

 

Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 

vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 

motsvarande. 



 

Kurserna bör särskilt stärka de metodiska färdigheterna, såsom källhantering och analysförmåga. De 

bör om möjligt innehålla alternativa problemlösningsmetoder. 

7.1 Licentiatexamen 

För licentiatexamen bör 15 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t ex forskningsmetodik, 

vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Övriga kurser bör vara ämnesspecifika, dock 

endast till en mindre del avhandlingsspecifika. 

7.2 Doktorsexamen 

För doktorsexamen bör 30 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t ex forskningsmetodik, 

vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Övriga kurser bör vara ämnesspecifika, dock 

endast till en mindre del avhandlingsspecifika. 

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 

doktorsavhandling.  

8.1 Licentiatuppsats 

Licentiatuppsats presenteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Till seminariet kallas en extern 

informell granskare för att särskilt diskutera arbetet. 

Examinator avgör huruvida uppsatsen skall godkännas. 

8.2 Doktorsavhandling 

Om licentiatexamen avlagts kan licentiatuppsatsen ingå i doktorsavhandlingen. Den försvaras då vid 

disputationen. 

Doktorsavhandlingen skall framläggas i den ordning som föreskrivs i 9 kap. högskoleförordningen. 

 

9. Övergångsbestämmelser 

För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 

godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 

Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 

examen. 

 



 

 

 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknik 
och samhälle TETOSF00 
 

Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, 

LTH, 2019-12-16 .  

 

1. Ämnesbeskrivning 
 

Forskarutbildningsämnet teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga 

studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Ämnet 

tar en bred ansats på denna relation: teknik kan betyda en rad teknologier, inklusive 

trafiksystem och vägbyggnad, miljö- och energisystem, och fastighets- och 

informationsteknik; samhälle inkluderar en mångfald av perspektiv från bl. a. 

ekonomi, statsvetenskap, juridik och sociologi, som i sin tur kan påverka och 

påverkas av teknisk utveckling och teknologiska behov. Fält som studeras kan 

gälla trafik och trafikanter, energisystem, förnybara energikällor, miljö och 

hållbarhet, samhällsbyggnad, fastigheter och bostäder, digitalisering och artificiell 

intelligens, och även marknader, organisatoriska upplägg, policy och individens 

roll och plats i förhållande till dessa fält. Forskningen innefattar både kvalitativa 

och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier 

från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.  

 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
 

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte 

med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till 

samhällsutveckling och välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad 

arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande samhälle. LTH ska främst 

utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för LTH:s 

yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 

ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga 

utvecklingen och individens unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt 

tänkande 

 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade 

problemställningar, lösa problem samt att planera, genomföra och 

utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med 

öppenhet mot omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis 

som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella 

konferenser och publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på 

annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre 

perioder 

 

 

3. Mål för utbildning på forskarnivå 
 

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen ska doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 

specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 

vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets 

metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen ska doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 

noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med 

adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 

kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och 

forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

och 



 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 

verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen ska doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen ska doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 

forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 

avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 

specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen ska doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig 

kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 

noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 

med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 

bidra till kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning 

och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling 

och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen ska doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga 

att göra forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 

roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

 

 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 



 

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som  

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 

högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak 

motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på 

grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

 

Särskild behörighet 

I den särskilda behörigheten får anges specificering av de 240 högskolepoängen 

som ryms inom den grundläggande behörigheten. 

 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

 minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för 

ämnesområdet,  

 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara 

utbildningen.  

 

Dispens från behörighetskraven kan ges av rektor för LTH.  

 

5. Urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig 

densamma.  

 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten 

på grundnivå och avancerad nivå. Här beaktas särskilt följande: 

 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och 

utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en 

eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och 

angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån 

examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inte minst i 

tillgängliggörande av forskningsbaserad kunskap till en bredare publik, 

samhällsdebatt, lagstiftare eller i industrisamverkan.  

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex 

yrkeserfarenhet. 

 

 

6. Examenskrav och examensbenämning 

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så 

önskar eller detta har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten 

har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i 

utbildningen på forskarnivå. 



 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 30 högskolepoäng samt 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

75 högskolepoäng 

 

Uppsats och kurser ska tillsammans omfatta minst 120 högskolepoäng. 

 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 60 högskolepoäng samt 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

150 högskolepoäng 

 

Avhandling och kurser ska tillsammans omfatta minst 240 högskolepoäng. 

 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

 

Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 

 

7. Kursdelen 

I utbildningen ska ingå kurser. För varje kurs ska det utses en examinator vid den 

institution som ger kursen. Examinator ska fastställa en skriftlig kursplan som 

bland annat anger kursens benämning på svenska och engelska, kursens mål, 

innehåll och poängtal.  

 

I den individuella studieplanen ska bland annat anges vilka kurser som för den 

enskilde studenten ska eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng 

varje kurs därvid ska räknas som. Härvid kan även kurser genomgångna vid andra 

fakulteter eller högskolor tas med.  

 

Av kurserna bör väsentlig del (för doktorsexamen minst 30 högskolepoäng, för 

licentiat minst 15 högskolepoäng) vara sådana som ger en bred forskningsmetodik, 

teoretisk överblick samt god grund för hela ämnesområdet. Kurserna behandlar 

därmed de viktigaste delområdena inom forskarutbildningsämnet, samt områden av 

relevans för den enskildes forskning och förkunskaper. Dessa kurser bör så långt 

möjligt inhämtas i början av forskarutbildningen.  

 

Bland kurserna kan, och bör, även ingå också sådana som ges av andra institutioner 

vid Lunds universitet eller vid anda lärosäten. Givet ämnets flervetenskapliga 

karaktär uppmuntras särskilt samverkan över disciplingränserna.  

 



Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för 

nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD 

Students at LTH) GEM056F eller motsvarande. 

 

7.1 Licentiatexamen 

För licentiatexamen bör 15 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t.ex. 

forskningsmetodik, vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Med 

hänsyn tagen till den studerandes förkunskaper och forskningsinriktning utformas i 

samråd med den studerande en individuell studieplan med lämplig balans mellan 

baskurser, ämnesspecifika och avhandlingsspecifika kurser.   

7.2 Doktorsexamen 

För doktorsexamen bör 30 högskolepoäng av kursdelen vara baskurser inom t.ex. 

forskningsmetodik, vetenskapsteori, projektledning och presentationsteknik. Med 

hänsyn tagen till den studerandes förkunskaper och forskningsinriktning utformas i 

samråd med den studerande en individuell studieplan med lämplig balans mellan 

baskurser, ämnesspecifika och avhandlingsspecifika kurser.  

 

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen ska ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats 

eller en doktorsavhandling. Denna ska utformas som ett enhetligt 

sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som en sammanfattning 

(kappa) av vetenskapliga uppsatser som den studerande författat ensam eller 

tillsammans med annan person (sammanläggningsavhandling). Kappans 

utformning och innehåll bör följa den tradition som finns inom det fält 

avhandlingen i huvudsak befinner sig. Valet av avhandlingsämne sker i samråd 

med handledare och forskningsarbetet sker också i samråd med denne eller dessa. 

 

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Studieplanen ska 

innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för 

doktorandens utbildning. I dialog med handledare erbjuds möjlighet för 

doktoranden att fortlöpande få sitt vetenskapliga arbete diskuterat vid seminarier 

eller motsvarande, vilket exempelvis kan inkludera uppstarts-, mitt- och 

slutseminarium. Att genomföra ett mittseminarium rekommenderas särskilt, om 

doktoranden inte lägger fram en licentiatavhandling. Seminarier bör, i den mån 

handledare och doktorand finner det lämpligt, vara öppna.  

 

8.1 Licentiatexamen 

Licentiatavhandling presenteras muntligen vid ett offentligt seminarium. Prefekten 

beslutar om tidpunkt för och kungörelse av licentiatseminarium. Kungörelse ska 

ske senast tre veckor i förväg. Kungörelse skall innehålla uppgifter om den 

forskarstuderandes namn, forskarutbildningsämne, uppsatsens titel och omfattning 



i högskolepoäng, examinator, opponent samt tid och plats för seminariet. Vid 

tillkännagivandet ska den vetenskapliga uppsatsen finnas tillgänglig.  

 

Vid seminariet ska det finnas en opponent. Den som opponerar ska inneha 

doktorsexamen och får inte vara verksam vid den egna fakulteten eller 

institutionen, om inte särskilda skäl föreligger. 

  

Licentiatuppsatsen betygssätts av en av prefekten utsedd lärare, examinator. 

Handledare får inte utses till examinator.  

 

8.2 Doktorsexamen 

Avhandlingen skall försvaras vid disputation, och betyg fastställs av betygsnämnd 

som utses särskilt för varje avhandling. Betygsnämnden bör normalt ha tre 

ledamöter. I de fall en allsidig bedömning av avhandlingen underlättas därav kan 

möjligheterna att utse fem ledamöter tas till vara, vilket endast bör användas i 

speciella fall. Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälles fler- och 

tvärvetenskapliga karaktär skall tas i beaktande vid val av betygsnämnd, med 

särskild hänsyn tagen till den specifika avhandlingens inriktning. 

 

Handledare får inte ingå i betygsnämnden. Enligt högskoleförordningen skall vid 

betygssättning av doktorsavhandlingen minst en person delta som inte är verksam 

vid den högskola där doktoranden examineras. Det skall utses minst en ersättare för 

det fall någon ledamot av betygsnämnden skulle få oväntat förhinder. 

 

Härvid skall tillses att sammansättningen av betygsnämnden uppfyller angivna 

krav även om en ordinarie ledamot ersätts. Det bör eftersträvas att betygsnämnden 

har ledamöter av båda könen.  

 

Det rekommenderas att minst två ledamöter har docentkompetens eller 

motsvarande. 

 

9. Övriga bestämmelser 

Givet ämnets fler- och tvärvetenskapliga karaktär samt samhälleliga relevans, 

uppmuntras samverkan över såväl institutions-, fakultets- som universitetsgränser. 

Detta gäller inte minst val av handledare. Även om huvudhandledare bör vara 

knuten och ha sin huvudsakliga hemvist vid institutionen så kan biträdande 

handlare, en eller flera, finnas på annan institution, anpassat till det specifika 

avhandlingsämnets behov.  

 

10. Övergångsbestämmelser 

 



 

 

 

General syllabus for third-cycle studies in Technology and 
Society TETOSF00 

 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH on 16 

December 2019 (reg. no. U 2019/492). 

 

1. Subject description 

 
The third-cycle subject Technology and Society encompasses multidisciplinary and 

interdisciplinary studies of technology’s role, interplay and importance in different 

sectors of society. The subject takes a broad approach to this relation: technology 

may mean a number of technologies, including road systems and road construction, 

environmental and energy systems, and property and information technology; 

society involves a large number of perspectives including those of economics, 

political science, law and sociology, which in turn can affect, or be affected by, 

technological development and technological needs. The fields of study may be 

roads and road-users, energy systems, renewable energy sources, environment and 

sustainability, social planning, property and housing, digitalisation and artificial 

intelligence, as well as markets, organisational designs, policy and the individual’s 

role and place in relation to these fields. The research entails both qualitative and 

quantitative studies, and is often characterised by diverse methods and theories 

from the technological perspective, social science and science.  

 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 

February 2007. 

 

The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 

development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 

academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 

primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 

professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 

further training of engineers and architects. The programmes are designed to 

encourage personal development and the individual’s unique qualities. 

 

Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

 

 

 

 

 

1(8)  



 proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 

approach 

 both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-

cycle studies 

 

The programmes aim to develop: 

 creativity and independence with the ability to formulate advanced 

research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate projects 

within a set time frame 

 openness to change 

 personal networks, both national and international 

 social skills and communication skills 

 teaching ability 

 innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 

In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

 high-quality supervision and good conditions for study in a creative 

environment 

 a good balance between basic and applied research, with openness to wider 

society 

 a range of advanced third-cycle courses at both departmental and faculty 

level 

 a good balance between courses and thesis work  

 opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 

equivalent method which leads to wide exposure and circulation 

 opportunities to spend time in international research environments for short 

or extended periods 

 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 

 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 

Ordinance. 

 

3.1 Licentiate 

Knowledge and understanding 

For a Licentiate the third-cycle student shall: 

 demonstrate knowledge and understanding in the field of research 

including current specialist knowledge in a limited area of this field as well 

as specialised knowledge of research methodology in general and the 

methods of the specific field of research in particular 

 

Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

 demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 

precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 

appropriate methods to undertake a limited piece of research and other 

qualified tasks within predetermined time frames in order to contribute to 

the formation of knowledge as well as to evaluate this work  



 demonstrate the ability in both national and international contexts to 

present and discuss research and research findings in speech and writing 

and in dialogue with the academic community and society in general 

 demonstrate the skills required to participate autonomously in research and 

development work and to work autonomously in some other qualified 

capacity 

 

Judgement and approach 

For a Licentiate the third-cycle student shall: 

 demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her 

own research 

 demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 

role in society and the responsibility of the individual for how it is used 

 demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge 

and take responsibility for his or her ongoing learning 

 

3.2 Doctor of Philosophy 

 

Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

 demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 

research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge in 

a limited area of this field 

 demonstrate familiarity with research methodology in general and the 

methods of the specific field of research in particular 

 

Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

 demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to 

review and assess new and complex phenomena, issues and situations 

autonomously and critically  

 demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 

precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 

appropriate methods to undertake research and other qualified tasks within 

predetermined time frames and to review and evaluate such work  

 demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution 

to the formation of knowledge through his or her own research  

 demonstrate the ability in both national and international contexts to 

present and discuss research and research findings authoritatively in speech 

and writing and in dialogue with the academic community and society in 

general 

 demonstrate the ability to identify the need for further knowledge 

 demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 

other qualified professional capacity 

 

Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

 demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the 

ability to make assessments of research ethics 



 demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of 

research, its role in society and the responsibility of the individual for how 

it is used 

 

 

4. General and specific admission requirements 

 

General admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 

study programmes if he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification, or 

2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 

credits of which at least 60 credits were awarded in the second cycle, 

or 

3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 

Sweden or abroad. 

The higher education institution may permit an exemption from the general entry 

requirements for an individual applicant, if there are special grounds. 

 

Specific admission requirements 
The specific admission requirements include a specification of the 240 credits that 

fulfil the general admission requirements. 

 

A person meets the specific admission requirements if he or she has: 

 

– at least 30 credits awarded in the second cycle relevant to the subject 

area. 

 

Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 

programme. 

 

Exemptions from the admission requirements may be granted by the dean of LTH. 

  

 

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 

such studies.  

 

The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 

primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. Special 

attention is paid to the following:  

 



1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. 

These may be demonstrated through documents appended to the 

application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 

tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 

the student’s degree project and a discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills, not least in making research-based 

knowledge available to a wider audience, public debate, legislators or in 

industrial collaborations. 

4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience 

 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified 

in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the right to 

complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not obliged 

to do so. 

 

The requirements for a licentiate are 

 passed courses of at least 30 credits, and 

 a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 75 credits  

 

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 

 

The requirements for a PhD are 

 passed courses of at least 60 credits, and 

 a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 150 credits 

 

The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 

 

 

6.1 Degrees awarded 

The programme can lead to the following degrees: 

 

Teknologie licentiatexamen/Licentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

or: 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy 

 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 

appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up a 

written syllabus which states the course title in Swedish and English, the learning 

outcomes of the course, the course content and the number of credits. 

 



The individual study plan is to include details of which courses the individual 

student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 

course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 

education institutions may also be included in the study plan. 

 

A considerable proportion of the courses (at least 30 credits for the PhD and at 

least 15 credits for the licentiate) should provide broad research methodology, a 

theoretical overview as well as a good foundation for the whole subject area. The 

courses thus cover the most important sub-areas within the third-cycle subject, as 

well as relevant areas for the individual’s research and prior knowledge. As far as 

possible, these courses should be taken at the beginning of third-cycle studies.   

 

The mix of courses may, and should, also include those given by other departments 

at Lund University or other higher education institutions. Given the subject’s 

multidisciplinary nature, cooperation over discipline boundaries is particularly 

encouraged.   

 

It is compulsory to participate in and pass the course Introductory Workshop for 

Newly Admitted PhD Students at LTH (Introduktionskurs för nyantagna 

doktorander vid LTH) GEM056F or the equivalent. 

 

7.1 Licentiate 

For a degree of licentiate, 15 credits of the course component should be basic 

courses in areas such as research methodology, theory of science, project 

management and presentation techniques. An individual study plan, with an 

appropriate balance between basic courses and subject-specific and thesis-specific 

courses, is to be drawn up in consultation with the student, taking into 

consideration their prior knowledge and the focus of their research.     

7.2 Doctor of Philosophy 

For a degree of Doctor of Philosophy, 30 credits of the course component should 

be basic courses in areas such as research methodology, theory of science, project 

management and presentation techniques. An individual study plan, with an 

appropriate balance between basic courses and subject-specific and thesis-specific 

courses, is to be drawn up in consultation with the student, taking into 

consideration their prior knowledge and the focus of their research.     

 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 

doctoral thesis. The thesis is to be presented either as a unified, coherent scientific 

treatise (monograph) or as a summary (kappa) of scientific papers that have been 

written by the student alone or with one or more co-authors (compilation thesis). 

The structure and content of the summary should follow the tradition that applies 

within the field that the thesis primarily addresses. The choice of thesis subject is 

made in consultation with the supervisor or supervisors and the research work is 

also carried out in consultation with the supervisor or supervisors. 

 

An individual study plan shall be drawn up for each doctoral student. This plan 

shall contain the undertakings made by the doctoral student and the higher 



education institution and a timetable for the doctoral student's study programme. 

Through discussions with the supervisor or supervisors, the doctoral student is 

offered regular opportunities to have his or her thesis project discussed at seminars 

or the equivalent, which, for example, may include start up, midway and final 

seminars. Conducting a midway seminar is particularly recommended if the 

doctoral student is not presenting a licentiate thesis. The seminars should, if the 

supervisor or supervisors and doctoral student consider it appropriate, be open 

seminars.  

 

8.1 Licentiate thesis 

The licentiate thesis is presented orally at a public seminar. The head of department 

decides on the date for, and announcement of, the licentiate seminar. The 

announcement is to be published at least three weeks in advance and is to contain 

information on the doctoral student’s name, the third-cycle subject, thesis title and 

number of credits, examiner, critical reviewer, and the time and place of the 

seminar. The thesis is to be made available prior to the announcement.  

 

There is to be a critical reviewer at the seminar. The critical reviewer is to hold a 

PhD and not be employed at the faculty department in question, unless there are 

special grounds. 

  

The licentiate thesis is graded by a member of the teaching staff (examiner) 

assigned by the head of department. A supervisor is not to be appointed as an 

examiner.  

 

8.2 PhD thesis 

The thesis shall be defended in a public defence and the grade determined by an 

examining committee, which is appointed specifically for each thesis. Normally, 

the examining committee should have three members. In cases where it will make 

an all-round assessment of the thesis easier, there is an option to appoint five 

members, but this should only be used in special cases. The multidisciplinary and 

interdisciplinary nature of the third-cycle subject Technology and Society is to be 

taken into consideration when selecting the examining committee, with special 

consideration taken for the specific focus of the thesis. 

 

A supervisor is not to be a member of the examining committee. The Higher 

Education Ordinance states that at least one of those participating in the grading of 

a doctoral thesis shall be someone who does not have a post at the higher education 

institution awarding the degree. At least one substitute is to be appointed for those 

occasions when a member of the examining committee is unexpectedly unable to 

attend.  

 

In this connection, it is to be ensured that the composition of the examining 

committee is to fulfil the stated requirements even when a regular member is 

substituted. It should be an aim that the examining committee is composed of both 

men and women.  

 

It is recommended that at least two members have the qualifications of an associate 

professor or the equivalent.  



 

9. Other provisions 

Given the subject’s multidisciplinary and interdisciplinary nature as well as social 

relevance, collaboration is encouraged across departmental, faculty and university 

boundaries. This applies not least to the choice of supervisors. Even though the 

principal supervisor should be affiliated to, and based mainly at, the department, 

one or more assistant supervisors may be based at another department, adapted to 

the specific needs of the thesis subject.  

 

10. Transitional provisions 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnet Fastighetsvetenskap samt inrättande 
av forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle 

Institutionen för teknik och samhälle består av tre avdelningar och har i dagsläget 

tre forskarutbildningsämnen: Fastighetsvetenskap (TEVFTF00), Trafik och väg 

(TEVTTF02) samt Miljö- och energisystem (TEFMIF00). I syfte att utveckla och 

konsolidera institutionen som helhet avses att ersätta dessa tre ämnen med ett 

forskarutbildningsämne: Teknik och samhälle/Technology and Society.  

 

Processen behöver dock ske i två steg. Som ett första steg anhåller nu institutionen 

om att lägga ner ämnet Fastighetsvetenskap och samtidigt inrätta det nya ämnet. 

Efter ytterligare förankring avses därefter de övriga två ämnena att avvecklas. 

 

Utöver att konsolidera institutionen och reducera antalet ämnen är ett bidragande 

skäl till att etablera det nya ämnet att en ny forskningsfront kring AI och samhälle 

vuxit fram vid institutionen. Medel finns för rekrytering inom kort av bl.a. tre 

doktorander. Därför är nedläggning av ämnet Fastighetsvetenskap särskilt 

brådskande inom processen.  

 

Baserat på ovanstående ansöker Institutionen för teknik och samhälle om att lägga 

ner ämnet Fastighetsvetenskap och samtidigt inrätta det nya ämnet Teknik och 

samhälle. 

 

Förslag på beslut: 

 

Styrelsen för Lunds Tekniska högskola beslutar att 

 

 Lägga ner forskarutbildningsämnet Fastighetsvetenskap/Real Estate 

Science (TEVFTF00) enligt allmänna studieplanen Dnr U 2019/104, bilaga 

1. Beslut enligt Dnr U 2019/491. 

 

 Inrätta forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle/Technology and 

Society (TETOSF00) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt 

fastställa den allmänna studieplanen (Dnr U 2019/492), bilaga 2.  

                                              

2019-12-16 

Styrelsen för Lunds Tekniska högskola 

 

PM 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag

20t9-r0-22

l(

@ trFI
LuNns LUNDS TEKNISK.A

HöcsKoLAUNIVERSITET

Fo rskarutbil dn i ngs nämn den

Ledamöter:

Annika Mårtensson, prodekan, ordfürande
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
David Kinsella, studentrepresentant
Ellen Palm, studentrepresentant, t o m $ 138

Gudbj örg Erlingsdottir, professor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbildningsledare, vice ordforande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor for forskning t o m $ 134
Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare

Ständigt ødjungerade:
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Å,kerman, avdelningschef, kvalitetsstöd
Maria Bajuk, utbildningskoordinator

Ovriga nrirvarande;
Katarina Celander-Öhrström, protokollforare
Mårten Eriksson $$ 134, 135

Frånvarande:
A.sa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledare

$ 129 MÖTETS ÖppNaNIB
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna

$ 130 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Henrik Paldán att tillsammans med ordforanden
justera dagens protokoll.

NEDLAGGNING AV FU-AMNE FASTIGHETSVETENSKAP SAMT
INRATTANDE AV NYTT FU-AMNE TEKNIK OCH SAMHÄT-T-E
Dnr U 20191491,U 20191492

Föredragande: Mårten Eriksson Bilaga $ 135

Mårten uppger att institutionen für Teknik och samhälle som består av tre
avdelningar och i dagsläget har tre forskarutbildningsämnen: Fastighetsvetenskap
(TEVFTFOO), Trafik och väg (TEVTTFO2) samt Miljö- och energisystem
(TEFMIFOO) har inkommit med en anhållan om att lägga ner ämnet
Fastighetsvetenskap och att samtidigt inrätta ett nytt ämne Teknik och samhälle.

Han uppger vidare att syftet är att utveckla och konsolidera institutionen som
helhet och att institutionen på sikt avser att ersätta ovanstående tre ämnen med det
nya ämnet Teknik och samhälle. Eftersom medel redan finns for rekrytering av tre

$ 135



doktorander är processen med att lägga ner ämnet Fastighetsvetenskap särskilt
brådskande. Därfor behöver processen ske i två steg där detta är det forsta steget.

Diskussion.

Beslut: FUN beslutar att fijreslå rektor på LTH att tillstyrka florslaget att
LTH:s styrelse ska fatta beslut om att lägga ner forskarutbildningsämnet
Fastighetsvetenskap TEVFTFO0 samt att inrätta forskarutbildningsämnet Teknik
och samhälle som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt att fastställa den

allmänna studieplanen i enlighet med inkommen ansökan.

Vid protokollet

Katarina Celander-Ohrström

Justeras:

Annika Mårtensson Henrik Paldán
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General syllabus for third-cycle studies in Computer Science 
TEEDAFD2 
 
The syllabus was approved by the Board of the Faculty of Engineering/LTH  
2019-12-16 (reg. no U2019/511).  
 

1. Subject description 
Computer science comprises theory, technical solutions, and methodology for 
computational processes and for systems with software, both in general and for 
different application domains. 
 
Example areas include theoretical computer science, programming languages and 
tools, distributed systems, embedded systems, computer graphics, artificial 
intelligence, natural language processing, robot programming, software 
engineering, and human-computer interaction. 
 
Analytical, design, and empirical research methods are used in different 
branches/fields of computer science. 

2. Objective of third-cycle studies at LTH 
The Board of LTH established the following objective for third-cycle studies on 15 
February 2007. 
 
The overall objective of third-cycle studies at LTH is to contribute to social 
development and prosperity by meeting the needs of business and industry, 
academia and wider society for staff with third-cycle qualifications. LTH shall 
primarily provide education leading to a PhD or licentiate in the fields of LTH’s 
professional degrees. The programmes are first and foremost intended for the 
education of engineers and architects. The programmes are designed to encourage 
personal development and the individual’s unique qualities. 
 
Third-cycle graduates from LTH shall demonstrate: 

- proficiency in research theories and methods and in a critical, scientific 
approach 

- both breadth and depth of knowledge within the subject of his or her third-
cycle studies 
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The programmes aim to develop: 
- creativity and independence with the ability to formulate advanced 

research issues, solve problems and plan, carry out and evaluate 
projects within a set time frame 

- openness to change 
- personal networks, both national and international 
- social skills and communication skills 
- teaching ability 
- innovation skills, leadership and entrepreneurship 

 
In order to enable students to achieve these skills and abilities, LTH provides: 

- high-quality supervision and good conditions for study in a creative 
environment 

- a good balance between basic and applied research, with openness to 
wider society 

- a range of advanced third-cycle courses at both departmental and 
faculty level 

- a good balance between courses and thesis work  
- opportunities to present research findings at national and international 

conferences and in internationally recognised journals, or by another 
equivalent method which leads to wide exposure and circulation 

- opportunities to spend time in international research environments for 
short or extended periods 

 

3. Learning outcomes for third-cycle studies 
The learning outcomes for third-cycle studies are given in the Higher Education 
Ordinance. 

3.1 Licentiate 
Knowledge and understanding 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

- demonstrate knowledge and understanding in the field of research 
including current specialist knowledge in a limited area of this field as well 
as specialised knowledge of research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular. 

 
Competence and skills 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake a limited piece of research and other 
qualified tasks within predetermined time frames in order to contribute to 
the formation of knowledge as well as to evaluate this work  

- demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings in speech and writing 
and in dialogue with the academic community and society in general, and 

- demonstrate the skills required to participate autonomously in research and 
development work and to work autonomously in some other qualified 
capacity. 
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Judgement and approach 
For a Licentiate the third-cycle student shall: 

- demonstrate the ability to make assessments of ethical aspects of his or her 
own research 

- demonstrate insight into the possibilities and limitations of research, its 
role in society and the responsibility of the individual for how it is used, 
and 

- demonstrate the ability to identify the personal need for further knowledge 
and take responsibility for his or her ongoing learning. 

 

3.2 Doctor of Philosophy 
Knowledge and understanding 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

- demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the 
research field as well as advanced and up-to-date specialised knowledge in 
a limited area of this field, and 

- demonstrate familiarity with research methodology in general and the 
methods of the specific field of research in particular.  

 
Competence and skills 
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

- demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well to 
review and assess new and complex phenomena, issues and situations 
autonomously and critically  

- demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly 
precision critically, autonomously and creatively, and to plan and use 
appropriate methods to undertake research and other qualified tasks within 
predetermined time frames and to review and evaluate such work  

- demonstrate through a thesis the ability to make a significant contribution 
to the formation of knowledge through his or her own research  

- demonstrate the ability in both national and international contexts to 
present and discuss research and research findings authoritatively in speech 
and writing and in dialogue with the academic community and society in 
general 

- demonstrate the ability to identify the need for further knowledge, and 
- demonstrate the capacity to contribute to social development and support 

the learning of others both through research and education and in some 
other qualified professional capacity.  

 
Judgement and approach  
For the degree of Doctor of Philosophy the third-cycle student shall: 

- demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the 
ability to make assessments of research ethics, and 

− demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of 
research, its role in society and the responsibility of the individual for how 
it is used. 
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4. General and specific admission requirements 
A person meets the general admission requirements for third-cycle courses and 
study programmes if he or she:  

1. has been awarded a second-cycle qualification 
2. has satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits of 

which at least 60 credits were awarded in the second cycle, or 
3. has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in 

Sweden or abroad. 
 
The higher education institution may permit an exemption from the general entry 
requirements for an individual applicant, if there are special grounds. Ordinance 
(2010:1064). 
 
A person meets the specific admission requirements if he or she has  

1. at least 60 second-cycle credits at an advanced level with relevance for the 
research topic, or 

2. an MSc in Engineering in Computer Science and Engineering, Electrical 
Engineering, Information and Communication Technology, Engineering 
Physics or Engineering Mathematics.  

 
Finally, the student must be judged to have the potential to complete the 
programme. Exemptions from the admission requirements may be granted by the 
Board of LTH.   

 

5. Selection 
Selection for third-cycle studies is based on the student’s potential to profit from 
such studies.  
 
The assessment of potential in accordance with the first paragraph is made 
primarily on the basis of academic results from the first and second cycle. Special 
attention is paid to the following:  

1. Knowledge and skills relevant to the thesis project and the subject of study. 
These may be demonstrated through documents appended to the 
application and at a possible interview. 

2. An assessment of ability to work independently and to formulate and 
tackle research problems. The assessment could be made on the basis of 
the student’s degree project and a discussion of this at a possible interview.  

3. Written and oral communication skills 
4. Other experience relevant to the third-cycle studies, e.g. professional 

experience. 

 

6. Degree requirements 
Third-cycle studies lead to a PhD or, if the student wishes or if it has been specified 
in the decision on admission, to a licentiate. The student also has the right to 
complete a licentiate as a stage in his or her third-cycle studies, but is not obliged 
to do so. 
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The requirements for a licentiate are 

- passed courses of at least 60 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 60 credits  

The thesis and courses shall comprise at least 120 credits in total. 
 
The requirements for a PhD are 

- passed courses of at least 90 credits, and 
- a passed thesis of a scope corresponding to studies of at least 150 credits 

 
The thesis and courses shall comprise at least 240 credits in total. 

6.1 Degree title 
On completion of the programme, the research student will be awarded one of the 
following titles: 
 
Licentiate in Engineering/Teknologie licentiatexamen 
Doctor of Philosophy in Engineering/Teknologie doktorsexamen 
Or 
Licentiate of Philosophy/Filosofie licentiatexamen 
Doctor of Philosophy/Filosofie doktorsexamen  
 

7. Course component 
The programme is to include courses. For each course, an examiner shall be 
appointed at the department that delivers the course. The examiner shall draw up a 
written syllabus which states the course title in Swedish and English, the learning 
outcomes of the course, the course content and the number of credits. 
 
The individual study plan is to include details of which courses the individual 
student shall or may include in his or her studies and how many credits for each 
course may be included in the degree. Courses taken at other faculties or higher 
education institutions may also be included in the study plan. 
 
Participation and approved examination in the Introductory Workshop for 
Newly Admitted PhD Students at LTH (GEM056F) and the department’s 
Introduction to Research Methodology, Ethics, and Innovation for 
Computing Disciplines are mandatory.  
 
A degree of licentiate or doctor in Computer Science may include courses in the 
following three categories: 
 

1.  Computer science and its research methodology 
2.  Associated fields such as mathematics, electrical engineering or automatic 

control, or courses of immediate relevance to the student’s research 
specialisation 

3.  General courses, such as research methods, theory of science, information 
searching and teaching.  

 
Continuing courses within the framework of the MSc in engineering degree, or 
other relevant education, may, if they are related to the field of study, be credited to 



 
 
 6 
an extent corresponding to a maximum of 15 credits. Qualified courses shorten the 
postgraduate education by the corresponding time (e.g. 15 credits corresponding to 
3 months). 
 
Upon completion of the postgraduate education, the doctoral student must have a 
breadth in the subject of computer science, acquired during the undergraduate and 
postgraduate education, which corresponds to at least 7.5 credits at basic level in 
each computer science theory, technical solutions, and development methodology. 

7.1 Licentiate 
For a degree of licentiate, the course component comprises 60 credits, at least 40 of 
which must be from courses in computer science and its research methodology 
(category 1). 

7.2 Doctor of Philosophy 
For a degree of doctor, the course component comprises 90 credits, at least 60 of 
which must be from courses in computer science and its research methodology 
(category 1) and a maximum of 15 of which may be from category 3. 

 

8. Thesis 
The programme shall include a research project documented in a licentiate or 
doctoral thesis. 
 
Research students are obliged to present problems and findings from their research 
projects at a short seminar every year.  

8.1 Licentiate thesis 
The licentiate thesis must include a research project summarised in (at least) one 
research paper that is to be of a quality that meets the requirements for publication 
in recognised research journals. The research project is to be reviewed by a 
specially appointed reviewer and presented at a public seminar.  

8.2 PhD thesis 
The PhD thesis is to be designed either as a short summary of research papers 
written by the doctoral student individually or in cooperation with others 
(compilation thesis) or as a unified and coherent research study (monograph 
thesis). The thesis is to be written in English as a rule. It is to be of a quality that 
meets the requirements for publication in internationally recognised research 
journals. Such publication is to be actively sought. The thesis is to be orally 
defended at a public defence. 
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9. Other rules and regulations 

9.1 Admission 
The number of doctoral students admitted to third-cycle studies will be limited to 
the number that can be provided with qualified supervision, necessary resources 
and acceptable general conditions for study. The financial terms and funding shall 
be clarified to the doctoral student on admission. Decisions on admission are made 
by the head of department in consultation with a group including the intended 
principal supervisor, a doctoral student representative and a specially appointed 
member of teaching staff who is not intended to be the principal supervisor.  
 

9.2 Programme design 
A principal supervisor and at least one assistant supervisor are to be appointed for 
each research student in computer science on admission. To be qualified for the 
role of principal supervisor, the individual must have a permanent academic 
position at the faculties of engineering or science at Lund University. The first 
draft of the individual study plan is to specify what courses the new doctoral 
student should start with in order to achieve sufficient breadth of knowledge in the 
field. The doctoral student is to update his or her individual study plan each year in 
consultation with his or her supervisors. The study plan is to be discussed at a 
doctoral student appraisal attended by the doctoral student, all the supervisors and 
the director of third-cycle studies. The revised individual study plan is to be 
approved by the head of department.  
The doctoral student is entitled to supervision throughout the period deemed 
reasonable for the relevant programme. The doctoral student is entitled to a change 
of supervisor on request.  

 
 



  
 
 
 
 
 
 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i 
Datavetenskap TEEDAFD2 
 
Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen 2019-12-16 (Dnr 2019/511). 

1. Ämnesbeskrivning 
Forskarutbildningsämnet datavetenskap omfattar teori, tekniska lösningar och 
metodik för automatiserade beräkningar och för system med programvara, 
generellt såväl som inom olika tillämpningsområden. 
 
Några exempel på delområden är teoretisk datavetenskap, programspråk och 
verktyg, distribuerade system, inbyggda system, datorgrafik, artificiell intelligens, 
naturligt-språkteknologi, robotprogrammering, ingenjörsmässig 
mjukvaruutveckling och människa-dator-interaktion. 
 
Analytiska, design- och empiriska forskningsmetoder används inom 
datavetenskapens olika inriktningar. 
 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 
Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte 
med utbildningen. 
 
Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till 
samhällsutveckling och välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad 
arbetskraft inom näringsliv, högskola och omgivande samhälle. LTH skall främst 
utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena för LTH:s 
yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av 
ingenjörer och arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga 
utvecklingen och individens unika egenskaper. 
 
Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

− väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt 
tänkande 

− har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 
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Utbildningen syftar till att utveckla: 

− kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade 
problemställningar, lösa problem samt att planera, genomföra och 
utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

− förändringsberedskap 
− personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 
− social kompetens och kommunikationsförmåga 
− pedagogisk förmåga 
− innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 
I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

− högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 
− en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med 

öppenhet mot omgivande samhälle 
− ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis 

som fakultetsnivå 
− en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 
− erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella 

konferenser och publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på 
annat motsvarande sätt som innebär en bred exponering och spridning 

− möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre 
perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

− visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med 
adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
och 

− visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 
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− visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
− visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används, och 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet, och 

− visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig 
kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, 

− visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

− med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen, 

− visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning 
och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt, 

− visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
− visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling 
och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 

− visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga 
att göra forskningsetiska bedömningar, och 

− visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har 
den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 
högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat 
i huvudsak motsvarande kunskaper. 
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Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från 
kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda 
skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1.  minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med 
relevans för ämnesområdet, eller 

2.  civilingenjörsexamen inom datateknik, 
elektroteknik, informations- och 
kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk 
matematik. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara 
utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig 
densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten 
på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och 
utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en 
eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och 
angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån 
examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex 

yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 
Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så 
önskar eller detta har angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten 
har också rätt, men inte skyldighet, att avlägga licentiatexamen som en etapp i 
utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 
- godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 
- godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 

60 högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 
- godkända kurser om minst 90 högskolepoäng 



5 
 

- godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 150 
högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 
Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 
Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 
alt 
Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 
Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  
 

7. Kursdelen 
I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid 
den institution som ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som 
bland annat anger kursens benämning på svenska och engelska, kursens mål, 
innehåll och högskolepoängtal. 
 
I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den 
enskilde studenten skall eller får ingå i utbildningen samt hur många 
högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. Härvid kan även kurser 
genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 
 

Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för 
nyantagna doktorander vid LTH (GEM056F) samt institutionens 
Introduktionskurs till forskningsmetodik, etik och innovation.  

Kurser i följande tre kategorier får ingå i licentiat- och doktorsexamen i  
Datavetenskap: 
 

1.  Kurser i datavetenskap och dess forskningsmetodik. 
2.  Kurser inom närliggande områden, till exempel matematik, elektroteknik 

eller reglerteknik, eller kurser av omedelbar betydelse för doktorandens 
forsknings- 
inriktning. 

3.  Generella kurser som exempelvis forskningsmetodik, vetenskapsteori, 
informationssökning, och pedagogik. 

 
Fortsättningskurser inom ramen för civilingenjörsutbildningen, eller annan relevant 
utbildning, kan, om de har anknytning till studieinriktningen, få tillgodoräknas till 
en omfattning motsvarande högst 15 högskolepoäng. Tillgodoräknade kurser 
förkortar forskarutbildningen med motsvarande tid (t ex 15 högskolepoäng 
motsvarande 3 månader). 
 
Vid avslutad forskarutbildning ska doktoranden ha en bredd inom ämnet 
datavetenskap, sammanlagt från grundexamen och forskarutbildningen, som 
motsvarar minst 7,5 högskolepoäng inom vardera datavetenskaplig teori, tekniska 
lösningar, samt utvecklingsmetodik. 
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7.1 Licentiatexamen 
För licentiatexamen omfattar kursdelen 60 högskolepoäng. Där av skall minst 40 
högskolepoäng vara kurser i datavetenskap och dess forskningsmetodik (kategori 
1). 

7.2 Doktorsexamen 
För doktorsexamen omfattar kursdelen 90 högskolepoäng. Där av skall minst 60 
högskolepoäng vara kurser i datavetenskap och dess forskningsmetodik (kategori 
1), och högst 15 högskolepoäng från kategori 3. 

8. Vetenskapligt arbete 
I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats 
eller en doktorsavhandling. 
 
Den forskarstuderande har skyldighet att varje år presentera problemställningar och 
resultat inom sitt forskningsprojekt vid ett kortare seminarium. 

8.1 Licentiatuppsats 
I licentiatexamen skall ingå ett forskningsarbete som sammanfattas i (minst) en 
vetenskaplig uppsats. Denna skall vara av en kvalitet som motsvarar kraven för 
publicering i erkända vetenskapliga tidskrifter. Forskningsarbetet skall granskas av 
en speciellt utsedd granskare och presenteras vid ett offentligt seminarium. 

8.2 Doktorsavhandling 
Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som en kort sammanfattning 
(sammanläggningsavhandling) av vetenskapliga uppsatser som den studerande har 
författat ensam eller gemensamt med andra personer eller som ett enhetligt, 
sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling). Avhandlingen skall 
företrädesvis författas på engelska. Den skall vara av sådan kvalitet att det 
vetenskapliga innehållet kan publiceras i internationellt erkända vetenskapliga 
tidskrifter. Sådan publicering av avhandlingens resultat skall aktivt eftersträvas. 
Avhandlingen skall försvaras muntligt vid en offentlig disputation. 

9. Övriga bestämmelser 

9.1 Antagning 
Till utbildning på forskarnivå antas högst det antal doktorander som kan erbjudas 
kvalificerad handledning, nödvändiga resurser och godtagbara studievillkor i 
övrigt. Ekonomiska villkor och finansiering skall klargöras för doktoranden redan 
vid antagningen. Antagning görs av prefekt efter samråd med en grupp bestående 
av tilltänkt huvudhandledare, en representant för doktoranderna vid institutionen 
och en för ändamålet utsedd lärare, vilken inte skall vara aktuell som 
huvudhandledare. 

9.2 Utbildningens uppläggning 
Vid antagningen till forskarstudier i datavetenskap utses en huvudhandledare och 
minst en biträdande handledare. För att vara behörig som huvudhandledare krävs 
att vederbörande innehar en icke tidsbegränsad lärartjänst, som ger rätt att ingå i 
den tekniska eller matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. 
I samband med skrivandet av den första studieplanen avgörs vilka kurser den 



7 
 
nyantagne doktoranden bör inleda sina forskarstudier med för att uppnå tillräcklig 
bredd i ämnet. Varje år upprättar doktoranden en individuell studieplan i samråd 
med sina handledare. Studieplanen diskuteras vid ett utvecklingssamtal där 
doktoranden, samtliga handledare och studierektor för utbildningen på forskarnivå 
deltar. Efter eventuella justeringar och kompletteringar föreläggs studieplanen 
prefekten för godkännande. 
 
Doktoranden har rätt till handledning under den tid som kan anses rimlig för den 
föreskrivna utbildningen. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 

 
 



 
 
 
 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap 
TEEDAFDV 

Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH,  

2007-09-24 och senast ändrad 2019-03-12 (Dnr U 2019/104). 

1. Ämnesbeskrivning 

Datavetenskap omfattar studier och utveckling av teori och metodik för användning av 

datorer. Det vetenskapliga arbetet kan inriktas på en mängd olika specialiteter som 

alla inom sig omfattar såväl tillämpningar som teori. Centralt för ämnet är 

utnyttjande av datorer för lösande av främst tekniska problem. 

 

Exempel på forskningsområden: 

- Programspråk; deras konstruktion, analys och användning. 

- Implementation av programspråk; kompilatorteknik, interpretatorer, exekveringssystem. 

- Programvarumetodik; konfigurationshantering, utvecklingsmiljöer 

- Realtidssystem; programkonstruktioner, realtidskärnor, schemaläggning av processer 

- Distribuerade system; inklusive mobila system och internet-baserade system 

- Programvara/hårdvara samkonstruktion 

- Modellering av inbyggda system samt deras analys och syntes 

- Datorgrafik 

- Språkteknologi 

- Människa-dator-interaktion 

- Artificiell intelligens 

- Algoritmteori 

 

Datavetenskap har beröringspunkter med tillämpningar inom många tekniska 

tillämpningsområden och forskning i ämnet karaktäriseras av en konstruktiv samverkan 

mellan tillämpning, abstraktion, design och teoribildning. 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 

välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 

för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 

arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 

unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 

1 



 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 

lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 

I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 

inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 
och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 



 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning 

och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant 
arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om 

det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 

högskolepoäng inom datavetenskap samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om 

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet, eller 



2.  civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller annan 

examen på avancerad nivå med relevans för datavetenskap, och med minst 60 

högskolepoäng inom ämnet. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  

5. Urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma.  

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 

avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 
visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 

problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 
detta vid en eventuell intervju.   

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 

angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 

avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 90 högskolepoäng 

 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 150 högskolepoäng 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

 



7. Kursdelen 

I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 

ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 

på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal. 

 

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 

skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 

Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 

 

Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 

vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 

motsvarande. 

 

Kurser i följande tre kategorier får ingå i licentiat- och doktorsexamen i  

Datavetenskap: 

 

1.  Kurser i datavetenskap. 

2.  Kurser inom närliggande områden, till exempel matematik, logik eller reglerteknik, eller 

kurser av omedelbar betydelse för doktorandens forsknings- 

inriktning. 

3.  Generella forskarkurser som exempelvis forskningsmetodik, vetenskapsteori, 

informationssökning, och pedagogik. 

 

För licentiatexamen omfattar kursdelen 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av dessa skall 

vara kurser i kategori 1 (datavetenskap). 

För doktorsexamen omfattar kursdelen 90 högskolepoäng (inklusive de som ingår i licentiatexamen). 

Av dessa skall minst 60 högskolepoäng vara i kategori 1 (datavetenskap), och 

högst 15 högskolepoäng från kategori 3. 

7.1 Licentiatexamen 

För licentiatexamen omfattar kursdelen 60 högskolepoäng. Där av skall minst 45 högskolepoäng vara 

kurser i datavetenskap. 

7.2 Doktorsexamen 

För doktorsexamen omfattar kursdelen 90 högskolepoäng. Där av skall minst 60 högskolepoäng vara 

kurser i datavetenskap, och högst 15 högskolepoäng från kategori 3. 

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 

doktorsavhandling. 

 

Den forskarstuderande har skyldighet att varje år presentera problemställningar och resultat inom sitt 

forskningsprojekt vid ett kortare seminarium. 

8.1 Licentiatuppsats 

I licentiatexamen skall ingå ett forskningsarbete som sammanfattas i (minst) en vetenskaplig uppsats. 

Denna skall vara av en kvalitet som motsvarar kraven för publicering i erkända vetenskapliga 

tidskrifter. Forskningsarbetet skall granskas av en speciellt utsedd granskare och presenteras vid ett 

offentligt seminarium. 

Prefekten utser examinator för licentiatuppsatsen. 



8.2 Doktorsavhandling 

Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som en kort sammanfattning 

(sammanläggningsavhandling) av vetenskapliga uppsatser som den studerande har författat ensam 

eller gemensamt med andra personer eller som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk 

(monografiavhandling). Avhandlingen skall företrädesvis författas på engelska. Den skall vara av 

sådan kvalitet att det vetenskapliga innehållet kan publiceras i internationellt erkända vetenskapliga 

tidskrifter. Sådan publicering av avhandlingens resultat skall aktivt eftersträvas. Avhandlingen skall 

försvaras muntligt vid en offentlig disputation. 

9. Övriga bestämmelser 

9.1 Antagning 

Till utbildning på forskarnivå antas högst det antal doktorander som kan erbjudas kvalificerad 

handledning, nödvändiga resurser och godtagbara studievillkor i övrigt. Ekonomiska villkor och 

finansiering skall klargöras för doktoranden redan vid antagningen. Antagning görs av prefekt efter 

samråd med en grupp bestående av tilltänkt huvudhandledare, en representant för doktoranderna vid 

institutionen och en för ändamålet utsedd lärare, vilken inte skall vara aktuell som huvudhandledare.  

9.2 Utbildningens uppläggning 

Vid antagningen till forskarstudier i datavetenskap utses en huvudhandledare och minst en biträdande 

handledare. För att vara behörig som huvudhandledare krävs att vederbörande innehar en icke 

tidsbegränsad lärartjänst, som ger rätt att ingå i den tekniska eller matematisk-naturvetenskapliga 

fakulteten vid Lunds universitet. I samband med skrivandet av den första studieplanen avgörs vilka 

kurser den nyantagne doktoranden bör inleda sina forskarstudier med för att uppnå tillräcklig bredd i 

ämnet. Varje år upprättar doktoranden en individuell studieplan i samråd med sina handledare. 

Studieplanen diskuteras vid ett utvecklingssamtal där doktoranden, samtliga handledare och 

studierektor för utbildningen på forskarnivå deltar. Efter eventuella justeringar och kompletteringar 

föreläggs studieplanen prefekten för godkännande. 

Doktoranden har rätt till handledning under den tid som kan anses rimlig för den föreskrivna 

utbildningen. En doktorand som begär det skall få byta handledare. 

 

10. Övergångsbestämmelser 

För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 

godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 

Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 

examen. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

Förslag på beslut angående nedläggning av 
forskarutbildningsämnena Programvarusystem och Datavetenskap 
samt inrättande av forskarutbildningsämnet Datavetenskap  

Vid institutionen för datavetenskap finns av historiska skäl två 
forskarutbildningsämnen, Programvarusystem (TEETSF01) och Datavetenskap 
(TEEDAFDV). I UKÄ:s granskning av institutionens forskarutbildning (UKÄ 
regnr 411-00357-16) föreslås några förbättringsområden däribland 
sammanslagning av institutionens två forskarutbildningsämnen för att därigenom 
kunna effektivisera nyttjandet av befintliga resurser. 
 
Institutionen för Datavetenskap ansöker härmed om att få lägga ner 
forskarutbildningsämnena Programvarusystem/Software Engineering(TEETSF01) 
och Datavetenskap/Computer Science(TEEDAFDV) samt inrätta nya 
forskarutbildningsämnet Datavetenskap/Computer Science(TEEDAFD2). 
 
 

Förslag på beslut: 

Styrelsen för Lunds Teknisks högskola beslutar att 

• Lägga ner forskarutbildningsämnena Programvarusystem/Software 
Engineering (TEABKF00) (enligt allmänna studieplanen Dnr U 
2019/104) och Datavetenskap/Computer Science (TEEDAFDV) (enligt 
allmänna studieplanen Dnr U 2019/104) enligt bilaga 1. Beslut enligt Dnr 
U 2019/515. 

• Inrätta forskarutbildningsämnet Datavetenskap/Computer Science 
(TEEDAFD2) som ett forskarutbildningsämne vid LTH samt fastställa 
den allmänna studieplanen (Dnr U 2019/511), enligt bilaga 2. 
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Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Programvarusystem 
TEETSF01 

Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och 

senast ändrad 2019-03-12 (Dnr U 2019/104). 

1. Ämnesbeskrivning 

Programvarusystem behandlar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa 

programvarusystem med speciell tonvikt på industriell storskalig programvaruutveckling. Ämnet 

omfattar tillämpning av ett systematiskt, disciplinerat och kvantifierbart angreppssätt för utveckling, 

drift och underhåll av programvarusystem. Den vetenskapliga forskningen skall leda till principer som 

är tillämpliga vid storskalig programvaruutveckling som leder till produkter med rätt kvalitet, 

levererad vid avtalad tidpunkt och till angiven kostnad. Ämnet inkluderar delområden som 

kravhantering, verifiering & validering, processförbättring, programvarukvalitet, 

programvaruarkitekturer samt mått och modeller för programvaruutveckling. Forskningen inom ämnet 

sker till stor del med empiriska metoder, som fallstudier, kartläggningar och kontrollerade experiment.  

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har 2007-02-15 fastställt följande syfte med utbildningen. 

 

Utbildning på forskarnivå vid LTH har som övergripande syfte att bidra till samhällsutveckling och 

välstånd genom att tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

omgivande samhälle. LTH skall främst utbilda kvalificerade doktorer och licentiater inom områdena 

för LTH:s yrkesexamina. Utbildningen avser i huvudsak utbildning på forskarnivå av ingenjörer och 

arkitekter. Utbildningen är utformad för att stimulera den personliga utvecklingen och individens 

unika egenskaper. 

 

Kännetecknande för en forskarutbildad från LTH är att hon/han: 

 väl behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tänkande 

 har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till att utveckla: 

 kreativitet och självständighet med förmåga att formulera kvalificerade problemställningar, 

lösa problem samt att planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

 förändringsberedskap 

 personligt nätverk, såväl nationellt som internationellt 

 social kompetens och kommunikationsförmåga 

 pedagogisk förmåga 

 innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 
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I avsikt att åstadkomma dessa goda egenskaper tillämpas vid LTH: 

 högkvalitativ handledning och god studiesocial situation i en kreativ miljö 

 en god avvägning mellan grundläggande och tillämpad forskning med öppenhet mot 

omgivande samhälle 

 ett kvalificerat utbud av forskarutbildningskurser på såväl institutionsbasis som fakultetsnivå 

 en god balans mellan kurser och avhandlingsarbete 

 erhållna forskningsresultat presenteras vid nationella och internationella konferenser och 

publiceras i internationellt erkända tidskrifter eller på annat motsvarande sätt som innebär en 
bred exponering och spridning 

 möjligheter att vistas i internationell forskningsmiljö i kortare eller längre perioder 

3. Mål för utbildningen på forskarnivå 

Mål för utbildning på forskarnivå anges i Högskoleförordningen. 

3.1 Licentiatexamen 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 

och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 

identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 

därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete 

och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

 visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling 

3.2 Doktorsexamen 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 



Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 

bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning 

och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant 

arbete, 

 med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

 visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen skall doktoranden 

 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

 visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används. 

4. Grundläggande- och särskild behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1.  avlagt examen på avancerad nivå, eller 

2.  fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

avancerad nivå, eller 

3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, 

om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064). 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 

1. minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap, varav 

minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap/programvarusystem samt ett 

fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans 

för programvarusystem, eller 

2. civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom 

datavetenskap/programvarusystem eller annan examen på avancerad nivå med 

relevans för programvarusystem, med minst 60 högskolepoäng inom 

datavetenskap/programvarusystem. 

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.  

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.  



5. Urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och 

avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 

visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga 

problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring 

detta vid en eventuell intervju.   
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation 

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

6. Examenskrav 

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller, om studenten så önskar eller detta har 

angivits i antagningsbeslutet, med licentiatexamen. Studenten har också rätt, men inte skyldighet, att 

avlägga licentiatexamen som en etapp i utbildningen på forskarnivå. 

 

För licentiatexamen krävs 

 godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 

 godkänd vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng 

 

Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. 

 

För doktorsexamen krävs 

 godkända kurser om minst 90 högskolepoäng 

 godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 150 högskolepoäng 

 

Avhandlingen och kurserna skall tillsammans omfatta 240 högskolepoäng. 

6.1 Examensbenämning 

Benämningar på de examina som utbildningen leder fram till är: 

Teknologie licentiatexamenlLicentiate in Engineering 

Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy in Engineering 

alt 

Filosofie licentiatexamen/ Licentiate of Philosophy 

Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy  

 

7. Kursdelen 

I utbildningen skall ingå kurser. För varje kurs skall det utses en examinator vid den institution som 

ger kursen. Examinator skall fastställa en skriftlig kursplan som bland annat anger kursens benämning 

på svenska och engelska, kursens mål, innehåll och högskolepoängtal.  

 

I den individuella studieplanen skall bland annat anges vilka kurser som för den enskilde studenten 

skall eller får ingå i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs därvid skall räknas som. 

Härvid kan även kurser genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. 

 



Det är obligatoriskt att delta och bli godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander 

vid LTH (Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller 

motsvarande. 

 

7.1 Licentiatexamen 

Kursdelen för licentiatexamen består av en obligatorisk del på 30 högskolepoäng, se nedan. De 

obligatoriska kurserna anpassas individuellt till den forskarstuderandes förkunskaper. Resterande del 

utgörs av valfria kurser som bestäms i samråd med huvudhandledare, se även avsnitt 9. Minst 15 

högskolepoäng av de valfria kurserna skall vara inom nedanstående rekommenderade ämnesområden. 

 

Obligatoriska kurser: 

 forskningsmetodik, 7.5 högskolepoäng. 

 projektkurs inom Programvarusystem, 7.5 högskolepoäng, 

 kurs inom ämnesområdet Programvarusystem, 7.5 högskolepoäng, 

 kurs inom forskningens tillämpningsdomän, t.ex. telekommunikationssystem, 7.5 

högskolepoäng. 

De ovan listade kurserna ges regelbundet vid institutionen. Dock kan motsvarande kurser (kunskaper) 

förvärvade i andra sammanhang ersätta någon eller några av dessa kurser. 

Rekommenderade ämnesområden: 

 programvarusystem, 

 forskningsmetodik, 

 telekommunikationssystem, 

 datavetenskap, 

 programvaruteknik, och 

 matematisk statistik. 

De valfria kurserna är avsedda att utgöra en variationsmöjlighet inom forskarutbildningens ram. 

Kurserna kan dels innebära en fördjupning inom ämnesområdet, dels en breddning mot andra 

ämnesområden. Det senare inkluderar både ovanstående rekommenderade ämnesområden och andra 

ämnesområden vid universitetet. 

Fortsättningskurser inom ramen för civilingenjörsutbildningen, eller annan relevant utbildning, kan, 

om de har anknytning till studieinriktningen, få tillgodoräknas till en omfattning motsvarande högst 15 

högskolepoäng. För att en fortsättningskurs skall få tillgodoräknas gäller dessutom att den ej får ingå i 

grundexamen. 

7.2 Doktorsexamen 

Kursdelen för teknisk doktorsexamen består av de 40 högskolepoängen som är krav för 

licentiatexamen samt ytterligare 30 högskolepoäng valfria kurser. Även dessa kurser väljs i samråd 

med huvudhandledare. Minst 15 högskolepoäng av de valfria kurserna mellan licentiat- och 

doktorsexamen skall vara inom ovanstående rekommenderade ämnesområden, se avsnitt 7.1. 

8. Vetenskapligt arbete 

I utbildningen skall ingå ett vetenskapligt arbete dokumenterat i en licentiatuppsats eller en 

doktorsavhandling. 

Licentiatuppsatsens och doktorsavhandlingarnas vetenskapliga nivå bör vara i paritet med vad som 

presteras vid välrenommerade utländska universitet och högskolor inom ämnesområdet. Nivån på 

avhandlingarna säkerställs genom kontinuerligt utbyte med andra universitet samt internationella 

publikationer. Avhandlingen skrivs på engelska.



8.1 Licentiatuppsats 

Licentiatuppsats kan utformas antingen som en monografi eller en sammanläggningsuppsats. 

Uppsatsen skall presenteras på ett offentligt seminarium. I samband med seminariet genomförs också 

en offentlig granskning genom att en inbjuden granskare ställer frågor till den forskarstuderande. 

Examinator är ansvarig för att godkänna arbetet. 

8.2 Doktorsavhandling 

Doktorsavhandling kan utformas antingen som en monografi eller en sammanläggningsavhandling. 

Avhandlingen skall försvaras på en offentlig disputation. Innehållet i avhandlingen presenteras av en 

inbjuden opponent, som därefter ställer frågor till respondenten. Doktorsavhandlingen bedöms av en 

betygsnämnd med minst tre eller fem ledamöter. 

9. Övriga bestämmelser 

För varje forskarstuderande utses huvudhandledare och biträdande handledare. För varje 

forskarstuderande uppgörs en individuell studieplan som beskriver inriktningen för studierna. Den 

individuella planen revideras regelbundet (cirka en gång per år) under utbildningens gång. Speciell 

översyn av planen sker efter avlagd licentiatexamen. 

 

10. Övergångsbestämmelser 

För doktorander med antagningsdatum 2019-01-01 eller senare är det obligatoriskt att delta och bli 

godkänd på kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (Introductory Workshop for 

Newly Admitted PhD Students at LTH) GEM056F eller motsvarande för att uppfylla kraven för 

examen. 
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Forska ru tb ildn i ngsnämnden

Ledsrnalg;

Annika Mårtensson, prodekan, ordforande
Anders Ahlberg, universitetslektor, LTH-gemensam studierektor
Anders Gustafsson, professor, forskarutbildningsledare
David Kinsella, studentrepresentant
lìllen Palm, studentrepresentant, t o m $ 138

Gudbjörg Erlingsdottir, ptofessor, forskarutbildningsledare
Henrik Paldán, studentrepresentant
Margareta Sandahl, universitetslektor, forskarutbiidningsledare, vice ordlorande
Erik Swietlicki, professor, vicerektor for forskning t o m $ 134

Thomas Johansson, professor, forskarutbildningsledare

Stdndigt adjungerade:
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina,A,kerman, avdelningschef, kvalitetsstöd
Maria Bajuk, utbildningskoordinator

(hriga nrirvarande:
Katarina Celander-Öhrström, protokollftirare
Mårten Eriksson $$ 134, 135

Frånvarande:
Åsa Håkansson, universitetslektor, forskarutbildningsledarc

$ 129 MÖTE'rS ÖppNaNne
Annika Mårtensson hälsar ledamöterna välkomna.

$ I3O UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Henrik Paldán att tillsammans med ordfiiranden
justera dagens protokoll.

NEDLAGGNING AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNENA I DATAVETENSKAP OCH
PROGRAMVARUSYSTEM SAMT TNRÄTTANDE AV NYA ÄMNET DATAVETENSKAP

Föredragande: Maria Bajuk Bilagor $ 137

Maria uppger att vid institutionen fiir datavetenskap finns två forskarutbildnings-åimnen,
Programvarusystem (TEETSF0l) och Datavetenskap (TEEDAFDV) och att i UKÄ:s granskning
av institutionens forskamtbildning fiireslogs några forbättringsområden däribland
sammanslagning av institutionens två forskarut-bildningsämnen for att därigenom kunna
effektivisera nyttjandet av behntliga resurser. Institutionen flor datavetenskap har därfor inkommit
med en anhållan om att få lägga ner forskarutbildningsämnena Programvarusystem (TEETSF0I)
och Datavetenskap (TEEDAFDV) samt inrätta det nya forskarutbildningsämnet Datavetenskap.

Diskussion om bl.a. högt ställda kurskrav jämfort med andra ämnen och FUN önskar få ett
klargörande av nämnda krav samt hur institutionen motiverar formuleringen "ñr att en

$ 137



fortsättningskurs skall få tillgodoräknas gåller dessutom att den ej får ingå i grundexamen" vilket
i princip fiirbjuder all form av tillgodo-räknanden.

Beslut: FIIN beslutar att tillstyrka att foreslå rektot på LTH att tillstyrka forslaget att

LTH:s styrelse ska fatta beslut om att lägga ner forskarutbildnings-ämnet Programvarusystem
(TEETSFOI) och Datavetenskap (TEEDAFDV) samt inrätta nya forskarutbildningsämnet
Datavetenskap i enlighet med inkommen ansökan från institutionen fiir datavetenskap efter att

ordftirande fått ett klargörancle av institutionen avseende högt ställt kurskrav och att
tillgodoräknad fortsâttningskurs inte får ingå i grundexamen i den foreslagna ASP:n.

Vid protokollet

Katarina Celander-Ohrström

Justeras:

Annika Mårtensson Henrik Paldán
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Box 118, 221 00 Lund, Besöksadress Ole Römersväg 3 Telefon 046 222 75 25 vxl. 046-222 00 00  E-post valberedningen@lth.se  
Webbadress: https://www.lth.se/medarbetare/organisation-styrning/val/fakultetens-valberedning/ 
 

LTHs Valberedning  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut  
 
Enligt LUs arbetsordning (3:4c) gäller följande:  
Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom 
annan fakultet än den egna som utanför Lunds universitet.  
 
Då det nominerats en extern kandidat inför rektorsvalet 2020 
beslutar LTHs styrelse härmed att det står LTHs valberedning fritt att 
söka rektor och prorektor både inom och utanför Lunds universitet.    
  
  
 
 
 
Lund 2019-12-16 
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Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericsons väg 3, Lund Telefon 046-222 00 00   
E-post linda.clarin@lth.lu.se Webbadress www.lth.lu.se 

Rektor ,  LTH 
 

Föreskrifter för LTH särskilda verksamheter:  
Centre for Engineering Education CEE 

 

Följande föreskrifter fastställs att gälla från och med 2020-01-01. 
 
Styrelsen för Lunds tekniska högskola, LTH beslutar följande föreskrifter 
med stöd av 2 kap 5 st Högskolelagen (1992:1434) 
Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL §11 den 2019-12-17. 

Bakgrund 
2016 sammanfördes pedagogiskt inriktade verksamheter till ett materiellt 
centrum direkt under styrelsen för LTH (dnr STYR 2015/1014). 
Verksamheterna avsåg; Genombrottet, SI-verksamheten, Tekniskt basår och 
Forskarutbildning. Det beslutades att en utvärdering skulle ske efter två år. 
2018 tillsattes en extern grupp som genomförde en utvärdering vilken 
rapporterades till LTH styrelse i augusti 2019. Utvärderingen tillsammans 
med diskussioner mellan rektor för LTH och CEE har legat till grund för en 
förändring av föreskrifterna. Förändringarna motiveras av en önskan om 
klarare visioner, mål och syfte kopplat till den strategiska planen för LTH 
till 2026. Parterna önskar en klar koppling till det didaktiska lärandet inom 
engineering, med möjlighet till forskning inom området. CEE ska verka 
proaktivt mot den strategiska planen och rapportera direkt till rektor vid 
LTH 

Vision och syfte 
LTH har formulerat en strategi som sätter riktningen och anger att fakulteten 
till 2026 ska vara känt för sin drivande roll inom pedagogisk utveckling och 
för undervisning av högsta kvalitet. CEE ska proaktivt bidra till detta samt 
bidra till att LTH är en kreativ miljö för lärande och kunskapssökande. CEE 
bidrar till att LTH bedriver ett aktivt strategiskt arbete, där tvärvetenskap, 
öppenhet för förändringar, inkluderande, jämställdhet, mångfald och 
hållbarhet är en naturlig del av organisationen. LTH ska kännetecknas av 
inom- och tvärdisciplinär excellens inom utbildning. LTH ska vara känt för 
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den ämnesspecifika didaktiska tillämpningen inom teknik, ingenjörsområdet 
arkitektur och industridesign. CEE verkar proaktivt för att bygga upp och 
belöna lärarnas kompetens att utveckla sin undervisning och handledning 
med ett lärandeperspektiv för ämnen inom LTH. CEE verkar för att 
stimulera lärarna till ett forskande förhållningssätt avseende undervisning 
och lärande samt att bidra till ett aktivt engagemang i den pedagogiska 
diskussionen på LTH. 
 
All verksamhet ska inriktas mot att stärka och stödja LTH som helhet, samt 
att bidra till kunskapsutvecklingen inom lärande och högskolepedagogiskt 
utvecklingsarbete inom Lunds universitet. I uppdraget ligger att vara 
proaktiv och med ett delat ansvar föra en tät dialog med fakultetsledningen, 
nämnder, institutioner, enskilda lärare, LTH kansli, studentkåren, Lunds 
universitet och andra intressenter.  

Uppdrag 
Centre for Engineering Education har i uppdrag är att proaktivt: 

− Bedriva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för 
Genombrottet, i enlighet med beslut av Styrelsen för LTH (2005-05-
26). 

− Anordna docentförberedande utbildning, handledarutbildning och 
uppföljningar till stöd för LTHs forskarutbildning. 

− Anordna forskarutbildningskurser med särskild inriktning på de 
examensmål som inte ingår i avhandlingsarbetet 

− Bedriva kompetensutveckling med inriktning på utbildning och 
forskning, särskilt avseende meritering för LTHs personal. 

− Planera och utveckla LTHs system för pedagogisk meritering 
− Bedriva SI-verksamhet inom Lunds Tekniska Högskola. 
− Bedriva behörighetsgivande utbildning för rekrytering till LTH:s 

utbildningsprogram (Tekniskt basår). 
− Bidra till kunskapsutvecklingen inom tekniskt högskolepedagogiskt 

utvecklingsarbete och undervisning. 
− Gemensamt med Biblioteket vid LTH kansli bidra till akademiskt 

skrivande och pedagogiskt nyttjande av lärplattformar. 
− Utveckla och bedriva annan verksamhet som är förenlig med 

uppdraget för Centre for Engineering Education. 
 

Organisatorisk placering 
Centre for Engineering Education (CEE) tillhör Lunds tekniska högskola 
och är en särskild verksamhet direkt placerad under rektor vid LTH. 
CEE leds av en föreståndare, som har det övergripande ansvaret för 
verksamheten, fastställer förslag till budget och årlig verksamhetsplan, samt 
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beslutar om formerna för kvalitetssäkring. CEE ska årligen överlämna en 
verksamhetsredovisning till rektor för Lunds Tekniska Högskola.  
 
Styrelse 
Till sitt stöd har CEE en styrelse. Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med 
sammansättning enligt följande:  

• Ordförande är prorektor alt. LTHs rektor eller vicerektor med ansvar 
för grundutbildning. 

• Fem ledamöter varav minst två från LTH med ETP. 
• Två studentrepresentanter. 

 
LTHs rektor utser ordförande och övriga ledamöter i styrelsen efter 
rekommendation från t.ex. föreståndaren. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. Styrelsen ska 
sammanträda minst tre gånger per år. Studentrepresentanterna utses i den 
ordning som stadgas i 7§ studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Föreståndare 
Vid Centre for Engineering Education (CEE) ska finnas en föreståndare som 
är chef för centrumet. Föreståndaren ska verka för att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet, inbegripet att söka externa samarbetsprojekt och extern 
finansiering. Föreståndaren företräder CEE inom och utom universitetet. 
Föreståndaren utses av LTHs rektor för en period av tre år. Föreståndaren är 
huvudföredragande i styrelsen för CEE samt har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt. 
 
Ställföreträdande och biträdande föreståndare 
Vid Centre for Engineering Education (CEE) ska det finnas en 
ställföreträdande föreståndare som utses av rektor för LTH efter förlag av 
föreståndaren.Vid CEE kan även en biträdande föreståndare finnas som 
även kan inneha uppdraget som ställföreträdande föreståndare. Utses en 
biträdande föreståndare ska denne ha ett särskilt ansvarsområde som då 
förtydligas i ett separat dokument. Biträdande föreståndare utses av rektor 
för LTH efter förslag av föreståndaren. 
 
Finansiering och ekonomihantering 
Centre for Engineering Education finansieras med medel som anvisas av 
styrelsen för Lunds Tekniska Högskola samt med andra externa medel som 
kan komma att tillföras verksamheten. Verksamheten kan delas upp i 
separata kostnadsställen och ekonomihanteringen ska följa de principer som 
gäller för LTH. 
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Personal 
Vid Centre for Engineering Education ska personal kunna förtecknas. 
Rekrytering av personal sker i samma ordning och enligt samma regelverk 
som i övrigt inom universitetet. 
 
Administration 
Centre for Engineering Education ska inte bygga upp egna administrativa 
funktioner utan avtal om tillhandahållande av sådana tjänster ska tecknas 
med LTHs kansli. Avstämning om behovet och kostnad sker årligen. 

Utvärdering 
Föreskrifterna ska utvärderas efter två tre år på det sätt och enligt de 
kriterier som LTHs rektor beslutar om efter initiering av styrelsen för CEE. 

Ändring av föreskrifter 
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av LTHs rektor. 
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Ekonomi

– Fastställa fördelningsbeslut för 2020

– Fastställa budget 2020



Budgetprocessen 2020 

– 23 okt preliminärt fördelningsbeslut 

– 12 nov MBL fördelningsbeslut

– 25 nov budget 2020 per institution klarmarkerad 

– 16 dec SLTH: fördelningsbeslut och 
totalbudget 

– 10 januari rapportering till LU



Budget 2020 förutsättningar 

”Urholkning av anslagen”

– Pris och löneomräkning 1,91% på ramanslag 

inkluderar PEK avdrag (indextal        
produktivitetsutveckling privata tjänstesektorn) 

– Budgeterad löneökning för LU 1,53% (inkluderar 
lönerevision under perioden 1 apr 2020 – 31 dec 2020)



LTH:s gemensamma kostnader-
finansiering



LTH:s gemensamma kostnader- per 
kontogrupp

Belopp i MSEK

ca 1/3 =kansli

ca 40% nedsättningar 
(ökat från 1/3)
ca 10% licenser

ca 15% kopplat 
till studenternas 
datorer och 
uppehållsrum

ca 10% 
uppdragtillägg och 
ledning
Program: 3844
HST: 6 k  6,4 k
SSC, Ladok 3, 
Intranät



LTH gemensamma kostnader per 
avdelning

Belopp i MSEK

138,1
142,6

161,1
169,5

Ledningsstöd

Infrastruktur

Datordriftsgruppen

Service och teknik

Personalavdelningen

Kvalitetsstöd

~7,5% av tot
LTH omsättning

~8,5% av tot
LTH omsättning



2020 2019 Förändring
Grundtilldelning 577 550 557 108 20 442
Stimulansmedel 
internationalisering 1 927 1 970 -43
Campus Helsingborg 901 0 901
Avgiftsfinansierade platser 27 000 20 000 7 000

Summa GU medel 607 378 579 078 28 300

Budget GU 2020- förutsättningar
Belopp i KSEK



Fördelning 2020 2019 Förändring
GU tilldelning till 
institutioner 550 404 536 205 14 199
Särskild tilldelning till 
institutioner 29 629 19 069 10 560
Fakultetsgemensamt 27 345 23 804 3 541

Totalt fördelat 607 378 579 078 28 300

Fördelning GU-anslag
Belopp i KSEK



Förändringar GU-tilldelning
- Grundtilldelning till institutionerna (+14,2 MSEK)

- Särskild tilldelning till institutioner (+10,6 +2,1 MSEK):
• Reserverat för senare beslut
• Extra tilldelning TFHS
• Extra tilldelning arkitektprogrammet
• Uppstart masterprogram
• Nya utbildningar Helsingborg
• Vattenhallen SVS
• Uppräkning salar
• Kinasatsning Reglerteknik
• Finansiering via myndighetskapital (+ 2,1 MSEK)
• CEE (-0,7 MSEK)

- Fakultetsgemensamma projekt (+3,5 MSEK):
• Kvalitetsmedel
• Utvecklingsmedel
• Canvas
• Uppräkning lokalkostnader
• Anpassad tentamen



2020 2019 Förändring   
392 338 381 727 10 612

29 216 28 668 549

4 533 3 258 1 275

1 000 1 000 0

1 123 1 048 75

37 0 37
3 500 0 3 500
2 000 0 2 000

433 747 415 700 18 047
EIT Food 

Campus Helsingborg, 
stimulans samman-
flätning

Från LU

Ramanslag forskning
Strategiska 
forskningsmedel Nano

Ökning av forsknings-
anslaget
Centrum för Preventiv 
Livsmedelsforskning

SNIC

Campus Helsingborg, 
forskningsetablering

Budget forskning 2020 
Tilldelning från LU

Belopp i KSEK



Fördelning 2020 2019 Förändring

Till institutionerna 
enligt fördelnings-
modell 272 401 274 432 -2 031
Infrastruktur- & 
strategiska 
satsningar 75 109 64 636 10 473
Särskild 
tilldelning 69 243 63 999 5 244
Fakultets-
gemensamma 
projekt 26 290 17 263 9 027
Satsning av 
myndighets-
kapital -9 296 -4 630 -4 666
Totalt 433 747 415 700 18 047

Fördelning forskningsanslag 2020
Belopp i KSEK



Förändringar fördelningar forskning 2020

Till institutionerna 8,4 MSEK

• Strategiska satsningar +4,6 MSEK

• Basfinansiering +2,4 MSEK

• Infrastruktur +1,3 MSEK (fördelat 6,3 MSEK mer i systemet med avskrivning 5 år 

Forskningsnämndens förslag beviljade investeringar 2020 = 16,3 MSEK istället för 10 MSEK)

• Övrigt netto +0,2 MSEK



Förändringar fördelningar forskning 2020

Särskild tilldelning + 5,2 MSEK

• SNIC +3,5 MSEK

• EU EIT Food +2 MSEK

• LTH Career academy +1,2 MSEK

• SmiLe +0,3 MSEK

• MoReLife +0,2 MSEK

• Vattenhallen + 0,8 MSEK

• SFO +0,5 MSEK

• Campus Helsingborg +0,1 MSEK

• LINXS  -2 MSEK (+2 MSEK under satsningar till centrumbildningar)

• Forskningsportaler -0,9 MSEK

• Arbetsmiljöhögskolan -0,5 MSEK



Förändringar fördelningar forskning 2020

Fakultetsgemensamma projekt + 9,0 MSEK

• Satsning biträdande universitetslektorer (BUL) 
+3,7 MSEK

• Infrastruktur i samband med ombyggnad M-huset 
+2,9 MSEK

• E-media +1,1 MSEK

• Innovationskultur +1,5 MSEK

• Forskningsadministration -0,2 MSEK



Utfall 
2018

Prognos 
P2 2019

Budget 
2020

Avvikelse 
P2 

2019/BU 
2020

Utbildning

Intäkter 676 681 711 30

Kostnader -655 -673 -705 -31 

Resultat 21 7 6 -2 

Forskning

Intäkter 1 188 1 232 1 252 20

Kostnader -1 236 -1 259 -1 284 -25 

Resultat -48 -27 -32 -6 

Totalt resultat -26 -19 -27 -7 

Myndighetskapital 317 294 268 -27 

Myndighetskapital/Kostnader 16,8% 15,2% 13,5%

Budget 2020 översikt
Belopp i MSEK



Budget 2020 totalt
/Myndighetskapital (MSEK)

24%
11%

18%

44%

16%

18%
23% 12% 15% 11% 14%

8%

1%



LTH:s styrelse föreslås besluta:

• att fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 5 bilaga 1.

• att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 6 bilaga 2.

• att fastställa enhetshyra enligt avsnitt 7 bilaga 3.

• att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 8 
bilaga 4. 

• att uppdra till rektor att besluta om eventuella redaktionella ändringar 
och mindre ekonomiska justeringar inom budgetramarna.

• att fastställa budget för 2020 enligt LTH Budgetrapportering 2020 samt 
Bilaga 1 budget





Årlig revision av 
styrdokument LTH - 2020
LINDA CLARIN



Tidplan

• 5/9 tom 11/10 – inkomma med synpunkter

• 3/12 MBL- information

• 16/12 förankring med SLTH

• 21/1 MBL- förhandling

• Februari 2020 – beslut SLTH

• 2020-03-01 träder i kraft



Arbetsordningen - förtydliganden

• Prorektor och vicerektor utbildning

• Prefektrådet

• CEE och Vattenhallen

• Samverkansråd -> Branschråd

• Biblioteksnämnden



Val

• Valberedning LTH

”Närvaro- yttrande- och förslagsrätt har även en representant för varje 

personalorganisation samt två tjänstemän (varav en med HR-kompetens vid 

LTHs personalavdelning.)”

• Institutionernas valberedning

”Närvaro- yttrande- och förslagsrätt har även en representant för varje 

personalorganisation.”



Utbildning

• Studierektor

”Studierektorn bistår programledningar samt ledningsgruppen för grundutbildning i 

deras arbete inom grundutbildningen.” (AO 2.8)

”Studierektorn ansvarar för att forskarutbildningsämnenas allmänna studieplaner 

representerar och tydliggör forskarutbildningarnas ramar och förutsättningar vid 

den egna institutionen.” (AO 2.9)



LGGU och programledningar

LGGU Programledningar

Övergripande ansvar – struktur, kvalitet, 
gemensamma riktlinjer m.m.

Helhetsansvar för utbildningsprogrammet – kvalitet 
och proaktivt

Att programutvärderingar genomförs Att kursutvärderingar genomförs

Att följa upp analyser och slutsatser från 
programutvärderingarna

Ta fram underlag till programutvärderingar

Se till att åtgärder genomförs baserat på 
utvärderingarna (kurs och program).

Återrapportera måluppfyllnad samt utvecklingsbehov 
för sina respektive program till LG GU.

Förtydligande av ansvar mellan LGGU och programledningar, en del styrs av Arbetsordningen och en del 
av delegationsordningen. 



Kontakt

Mejl: linda.clarin@lth.lu.se

Tel: 046-2227188

Tacksam för eventuella synpunkter innan jul. 

mailto:linda.clarin@lth.lu.se
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NanoLund: 
Creating advanced nanostructure devices 
to address societal challenges

Our Societal 
Challenges:

A sustainable society 
based on renewable 
energy

Enabling the future 
information society

Precision medicine

 Impact

Our core competence: 
Synthesis and characterisation of 
advanced semiconductor nano-devices

124 on vertical nanowire arrays (Figure 2c). The fraction of lipids
125 that are mobile on the surface and contribute to the recovery of
126 the fluorescent signal corresponds to the ratio of the total
127 intensity after recovery over the total intensity before bleaching
128 (Figure 2c). The mobile fraction was determined to be 0.86 ±
129 0.12 (mean value for all samples measured ± SD), indicating
130 that most fluorescent lipids are contained within bilayers that
131 are both fluid and continuous.

f3 132 Figure 3 depicts the possible topographies of a bilayer giving
133 the minimal (a) and maximal (b) bilayer surface area. In the
134 first case, the bilayer spans across the nanowire tips, forming a
135 continuous layer over the nanowire forest and resulting in a
136 “bed of nails” topography (Figure 3a). In the other case, the
137 bilayer follows the contours of the nanowires on the surface
138 (Figure 3b). Several observations together provide strong
139 evidence that in our case, the bilayer follows the contours of the
140 nanowires (maximal bilayer surface area model, Figure 3b): (i)
141 we captured z-stack images of the bilayers using confocal
142 microscopy and observed fluorescence along the length of the
143 nanowires (Figure 2c; Figure S2 in the Supporting
144 Information), indicating that bilayers formed on the side facets
145 of the nanowires; (ii) the apparent recovery of fluorescence
146 after photobleaching was slower for surfaces with higher
147 densities of nanowires (Figure 2b); (iii) similarly, we observed
148 that when two surfaces with the same nanowire densities were
149 compared, the apparent diffusivity was lower on surfaces
150 containing longer nanowires (Figure S3a in the Supporting
151 Information). These results suggest that the apparent recovery
152 time depends on the substrate surface area alone (and thus the
153 distance that the molecules must traverse).
154 In order to analyze quantitatively the effect of substrate
155 topography, we used the apparent diffusivity to model the
156 bilayer topography and properties on the nanoarchitecture of

157the surface. We calculated the effective diffusivity of lipids when
158taking into account the bilayer effective surface area for all
159samples listed in Table S1 in the Supporting Information and
160for each geometry depicted in Figure 3a,b. The diffusivity was
161scaled according to the calculated increase in bilayer surface
162area for each of the two topographies (Figure 3c,d).
163The relationship between the apparent diffusion coefficient
164and an increase in bilayer-surface area caused by nanostructures
165on a surface was previously described by Jönsson et al. for
166bilayers that conform to the topography of nonperiodic,
167cylindrical, submicron wells.27 In the case of bilayers on the
168nanowire arrays, the calculated diffusion coefficient, D, takes
169into account the surface area of the nanowires as given by

π ρ= +D D dl(1 )flat 170(1)

171where d and l are the diameter and length of the nanowires,
172respectively, and ρ is the density of nanowires on the surface.
173Dflat is the diffusion coefficient calculated for a flat region in a
174bleach spot of radius w. Because of the laser bleaching beam’s
175uniform circular profile, we used the Soumpasis method28 for
176fitting the normalized intensity in the bleached spot (details in
177the Supporting Information), resulting in a characteristic
178diffusion time, τD, where

τ=D w
4flat

2

D 179(2)

180The dashed line in Figure 3c,d shows the calculated model
181for the diffusion coefficient that would be expected for lipids in
182the bilayer, assuming that the lipid diffusivity on the nanowires
183is similar to that on the flat regions. One would expect this
184diffusion constant to be independent of surface area. While
185there is a large discrepancy between the expected diffusion
186constant and the experimental data analyzed using the minimal

Figure 3. Schematic cross section through a nanowire forest where the bilayer (a) spans across the top of the nanowires or (b) follows the contours
of the nanowire forest. Scaled diffusion coefficients for the two scenarios, Dflat for the bilayer spanning on top of the nanowires (c) or D for the
bilayer following the contours of the nanowires (d). The dashed line shows the expected diffusion coefficient extrapolated from the measured
diffusion coefficient on a flat surface, with the measurement error shown as a gray area around the dashed line. The y-axis error bars are the standard
deviation of the mean diffusion coefficient while error bars on the x-axis show the standard error on the surface area, as determined from SEM
measurements. Color coding as outlined in Table S1 in the Supporting Information.

Nano Letters Letter

dx.doi.org/10.1021/nl500926y | Nano Lett. XXXX, XXX, XXX−XXXC



NanoLund’s role in Lund University
Engineering faculty

(LTH)
Science faculty Medical 

faculty

Research groups working with nanoscience and nanotechnology
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Members of NanoLund
Affiliated members of NanoLund
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NanoLund in numbers



L U N D NANO LAB  
medfinansierad av KAW och VR



Lund Nano Lab



By Region Skåne…

Lund Nano Lab is top ranked

…  and by the Swedish Research Council

The Swedish national infrastructure Myfab, where Lund Nano Lab is one of four 
nodes, received rare top marks in all categories in a 2019 evaluation 



But: after 30 years of continuous growth and dedicated center funding
we must now expand to enable continued development

Nanometer Structure Consortium
initiated
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Why a new cleanroom?

• Lack of process stability needed for the research at the frontline 
• Lack of capacity to add new tools (space, ventilation & power) 
• Safety and work environment issues 
• Lack of flexibility

• Lack of capacity – lack of availability 
• User hours/ year almost constant since 2010 even 

though  number of postdocs and PhD students has 
more than doubled 

• Density of operation (user hours / square meter 
classified clean room) is twice as high as in other 
Swedish Myfab cleanrooms

LNL 2006 2010 2014 2018
Active users 64 132 145 151

Hours booked 58156 54370 53651

2018 Lund Chalmers KTH Uppsala
Hours booked 53651 61141 38067 38420
m2 cleanroom 600 1250 1250 2000

m2  totalt 1000



Our aims



To achieve our aims, we need  
cleaner, more modern processes

• Our aim: Novel devices with atom-level control 
• Requires advanced processing chains involving many steps 
• Requires full control over process stability, surface quality 
• Requires separation of processes to avoid contamination 

h"p://mcff.mtu.edu/acmal/electronmicroscopy/images/FE_3D_Front.png<
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Why in Science Village?



Unique characterisation opportunities
across orders of magnitudes 

Atto femto pico nano micro milli
seconds

Light 
absorption

Electron 
transport 
and loss

Thermalization 
Quantum 

coherence

Fabrication 
and growth Processes

nano micro
meters

Atom Nanowire  
Component

Complete 
device

MAX IV
Lund Laser Centre

MAX IV
Lund Laser Centre

Structure

pico

Time

Wavelength



Vision for Science Village:
en världsunik miljö för utbildning, toppforskning, 
innovation och produktion inom nanoteknologi  
 
• Our vision: to build the only 

research environment in the 
world that can offer frontline 
synthesis of semiconductor 
nanostructures in combination 
with a complete range of the 
most advanced characterisation 
tools, for all time scales and 
wavelengths.

• Full integration of education, top 
research, innovation and 
production.

World-leading synthesis 
and characterisation of 

nanostructures and 
devices

Advanced laser sources 
and unique attosecond 

physics

The world’s most 
brilliant synchrotron; 

dedicated nano-
beamline

Free Electron 
Laser

Characterization of 
ultrafast processes

The world’s most 
advanced, high-power 

neutron spallation 
source 

Thousands of 
guest researchers 

per year

Nanoproduct 
development and 

upscaling



Uppskattade kostnader
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Rent premises Personnel Operation Depr. (basic)
Overhead Equipment (depr)



Rimligt? Alternativ?

Vi har gjort följande: 

• Jämförelse av yta med nuvarande LNL 

– Själva renrumsytan blir ca 25% större 

• Annan konstruktion? 

– Experter avråder; leder till större yta i ett plan, men 
mindre yta totalt sett 

• Fasta respektive proportionella kostnader 

– En minskning med ytan med 20% ger ca 12% lägre 
kostnader. Begränsning av nya användare.



Finansiering – utåtriktad bild

Ny utrustning: 250 MSEK

LU

Fund- 
raising

Byggkostnad: 320 MSEK

LU

Byggnad & mark

Renrum

Hyra: 40 MSEK/år

Kontor: 2 MSEK/år

Nanolab: 38 MSEK/år

Personal: 14 MSEK/år

Drift: 13 MSEK/år

Basutrustning: 2 MSEK/år

Drift: 29 MSEK/år

Indirekta kostnader: 8,5 MSEK/år
OH: 8,5 MSEK/år

Avskrivningar: 25 MSEK/år

Utrustning: 25 MSEK/år

Fund- 
raisingLU = stöd från LU centralt, fakulteter, NanoLund,  

regering, användaravgifter från forskargrupper etc. 



Hyra nya nanolab

Hyra nya labbet:  
40 MSEK/år

Kontor: 2

Renrum,  
inkl tank farm: 

14,9

Mark: 2,1

Byggnad: 
11,4

Drift: 6,9

Påslag: 2,7

Medelhyra* (nuvarande modell)

LNL

LTH / LU

LTH ”Osynlig” hyra: 4,6

Medelhyra: 9,1

Hyresstöd: 26,3

* Baserad på 4575 kvm, 
medelhyra 2000 kr/kvm,  
takhyra 3000 kr/kvm

Hyra idag: 9,6 MSEK/år 

LNL

LTH
LTH ”Osynlig” hyra: 2,7

Medelhyra: 3,4

Hyresstöd: 3,5
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Inkomstmodeller 

0

30 000

60 000

90 000

120 000

LNL 20
18

Ave
rag

e r
en

t m
odel

Incre
as

ed
 use

r f
ee

s

Ren
tfr

ee
 nan

olab

Tw
ice

 # 
co

mmerc
ial

 use
rs 

Waiv
ed

 O
H

Free
 la

nd

Dire
ct 

funding 0,
5 C

lea
nro

om 

Subsidized rent Invisible rent (average rent) Free land Direct funding cleanroom Waived OH Op support LU Op support LTH
Op support NanoLund Op support Myfab Academic users New academic users Companies New companies Services
Grants Equipment (depr) Fundraising Missing



What we can do

Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt att uppnå 
insamlings-/finansieringsmålet, men då krävs att

• Att det är tydligt vad LU beslutat att bidra med avseende etablering och 
byggande av det nya laboratoriet. 

• Att LU är tydlig med att detta är en prioriterad fråga 

• Att LU har en tydlig plan för Science Village 

• Att LU tar ansvar för byggnaden 

• Fundraising för utrustning: målet är totalt 200 MSEK 

• Höja NanoLunds bidrag till driftkostnader  
(en fördubbling av vårt bidrag från 2,7 MSEK/år till 6 MSEK/år finns med i modellerna)



What we can do:  
Possibilities for raising user base

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Year 1 Year 3 Year 5

Upskattad utveckling av inkomster från användare

Academic users New academic users Companies New companies Services

• New internal users
• Targeted recruiting - profiles with extensive LNL use
• Life science, biotechnology and medicine
• New user groups (microfabrication, characterization,…)

• MAX, ESS
• Offer services for ESS, MAX IV users

• External and industry
• Agreement with RISE
• NanoTechNow
• ProNano
• ….



Is it worth it?
Infrastructure’s return on investment: 
Example equipment for Lund Nano Lab

Seed of NanoLund
Skånska Banken
donated 3 MSEK for 
“basic equipment” in 
1988

Ca.  280 MSEK 
in external 

research funding 
during

1990 - 2005

≈ 1200 MSEK in external research 
funding during
2006 - 2018

(+ > 1600 scientific papers, >160 
PhDs, 300 Nanotechnology 

engineers, …)

> 1500 MSEK in private 
investments

(several startups, ≈ 
1000 person-years in 

jobs,…)

SFO: 
≈250 MSEK 
2010 - 2019

?

Investment need for 
equipment in new 
LNL: 200 - 250 MSEK 
during 2017 - 2023

NanoLund, LU

KAW
VR

Current Lund Nano Lab
80 MSEK invested into 
equipment by KAW and VR 
in 2005 - 2007

Recognized by VR 
as one of the top 10 

research 
environments in 

Sweden



Slutsatser och nästa steg

• Planering och förberedelse av fundraising är genomförda 

• För att kunna gå vidare behöver vi ett byggbeslut med ett 
tydligt ansvarstagende för hyra och driftkostnader.  

• Ca 25 MSEK / år hyresstöd kommer att behövas 

• NanoLund tar ansvar för fundraising för utrustning, öka antalet 
användare etc. 
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Årskalender för LTH styrelse 2020 
 
Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp på dagordningen: 
 
 Utseende av justeringsperson. 
 Fastställande av dagordning. 
 Föregående sammaträdesprotokoll. 
 Rektors rapport. 
 Viktigare beslut som berör LTH. 
 Meddelanden. 
 Rapport från TLTH. 
 Övrigt. 
 Uppföljning och åtgärdslista inför kommande sammanträden. 
 
Ett styrelseinternat hålls under vårterminen och ett heldagsmöte under hösten. Övriga 
sammanträdesdagar hålls normalt mellan kl. 9-13. Kommande intranät används som 
styrelseplattform. Förberedande material, kallelse med agenda, skickas i god tid före 
varje sammanträde. 
  

Sammanträde Ärende 
10 februari Rest från 2019: Samverkansfokus (näringsliv/samhälle och internationell 

samverkan) samt innovation och kvalitet – övergripande frågor. 
Bokslutsredovisning. 
Fastställande av budget. 
Fördelningsbeslut. 
Verksamhetsplan för året samt återkoppling från föregående år. 

6-7 april Styrelseinternat 
Övergripande organisation, verksamhetsutveckling och effektivitet. 
Digitalisering. 
2020: 
xx 
 

12 juni Forskningsfokus (redovisning av FNs arbeter, utmaningar avseende 
forskningområdet mm). 
Forskningsinfrastruktur och byggnadsinfrastruktur. 
Genomgång av programsyften, med start i juni och slut i december. 
Återupprepas vart 3:e år. 
2020: 
xx 
 

 

 

1 

 

ÅRSKALENDER SLTH 2020 



 
 
 2 

18 september Grundutbildningsfokus (antagningsstatistik, genomströmning, program- 
och kursutbudsrevideringar, innovation). 
Kvalitet – övergripande frågor. 
Forskarutbildningsfokus (antal doktorander mm). 
Verksamhetsplan, uppföljning av aktiviteter. 
2020: 
xx 
 

23 oktober Kommunikationsfokus (uppföljning av resultat o redovisning av plan för 
kommande period). 
Ekonomi, inför budgetarbetet, redovisning av nyckeltal, status mm. 
Samhällspåverkan, framtidsscenario, riktade anslag, påverkan och sett mot 
LTHs vision 2020 – hur ligger vi till? 
Revidering av LTHs arbetsordning inför beslut i december. 
Årskalender för nästkommande år. 
2020: 
Troligen heldagsmöte 
 

16 december Samverkansfokus (näringsliv/samhälle och internationell samverkan). 
Innovation. 
Hedersdoktorer och promotor. 
Förhandsbesked inför fördelningsbeslut. 
Ekonomi och samhällskonsekvenser, rektors prognos sett mot visionen. 
2020: 
xx. 
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	§ 79 Rektorsrapport SLTH 191216
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