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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Stig Stenström, professor 
Karolina Johansson, doktorand 
Erik Börjesson, doktorand 

 
 Närvarande suppleanter 
  

Övriga närvarande:      
Helena Ljusberg, LU Innovation System   § 22  

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Anna Trosslöv 
Reine Wallenberg, professor   
Göran Molin, professor 
Fredrik Nielsen, doktorand 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 20  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 21  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. I Anna Trosslövs frånvaro ut-
sågs Erik Börjesson till mötessekreterare. 

 
 

§ 22  LU INNOVATION SYSTEM 
  

Helena Ljusberg presenterade LU Innovations System och deras aktiviteter under våren 
2014. 

 
 

§ 23 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Anders Ahlberg ska bjudas in till nästa möte. 
 

  

 

 

1

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2014-03-17 



LUNDS UNIVERSITET      PROTOKOLL  
Lunds Tekniska Högskola     
Forskningsnämnd 2       2014-03-17 

  

2 

 

Forts. § 23 
 

Avhandlingar  
Ordförande presenterade resultat från en utredning om hur man kan utforma rekommendat-
ioner av kappans utformning. Rekommendationer på andra universitet har samlats in och 
bilden visar tydliga svårigheter i att precisera principer för hur hög vetenskaplig nivå skall vi-
sas. Samtidigt finns det goda idéer som kan ligga till grund för ett förslag till dokument. 
 
Vi diskuterade vilken nivå rekommendationer skulle kunna ligga på. Vi var överens om att 
inte ha en rekommenderad innehållsförteckning (av den typ som finns vid Örebro universi-
tet). Vi tycker att bara återge HSF krav, som KI, är för tunt liksom att bara säga att texten i 
princip skall vara publicerbar (KTH) inte ger tillräcklig riktning. Bästa utgångspunkten fann 
vi i ett dokument från Linköping, även om vi fann det för teoretiskt och omfattande. Vi skall 
driva arbetet vidare med mål att ha ett förslag inom kort. 
  
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 23:  Protokoll FN2, 2014-02-12 
 
 

§ 24 DELEGATIONSBESLUT 
 

Fortsatt diskussion om betygsnämndernas oberoende med hänsyn till sampublikationer, sty-
relsesamarbeten, krav på ledamotsbyten och krav på detaljerade jävsdeklarationer. Distribut-
ionslista, självdeklaration och de populärvetenskapliga sammanfattningarna diskuterades 
också. Kan vi precisera kraven? 

 
Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden (STUD 2014/983) läggs 

ad acta. 
 Fastställda kursplaner (U 2014/150) läggs ad acta. 
  

 Bilaga § 24a:  Disputationsärenden  
 Bilaga § 24b: Fastställda kursplaner 

 
 
§ 25 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 
 

 Beslut om tilldelning till portaler klart. 
 Anders Ahlberg arbetar vidare utifrån de prioriteringar som erhölls från barometern. 

När hans rapport är färdig kommer den att hanteras av nämnderna. 
 Christina Åkerman och Camilla Hedberg kommer att besöka institutionerna för att 

diskutera kvalitetsfrågor. Resultatet kommer till nämnderna. 
 Anders Ahlberg har fått medel i EQ11c för ”transparent examination inom forskar-

utbildningen”. Enkät till examinationsnämndsledamöter. 
 Arbete inför ny hedersdoktorspolicy. 
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§ 26 UPPDRAG: STRATEGISKA PRIORITERINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT VID 
LTH 

 
Forskarutbildning, kort sikt 
Befintlig prioriteringsordning anses bra. Med tillägget att förbättrat socialt stöd till utländska 
doktorander behövs, t.ex. visumsituation är mycket komplicerad och bör utvecklas och däri-
genom inkluderas under prio 1 ”Doktorandernas arbetssituation”. 
 
Forskarutbildning, lång sikt 
Innovationskursen borde ligga under de kortsiktliga prioriteringarna, då det anses finnas be-
fintliga kurser, eller ha betydligt lägre prioritet på lång sikt. Övriga mål ser nämnden som 
motiverade och relevanta. 
 
Forskning, kort sikt 
Prio 2,3 och 4 uppgraderas alla ett steg. Befintlig Prio 1 ”ökad proaktivitet inför utlysningar” 
läggs som nr 4. Främsta skälet är att nämnden inte ser stora möjligheter till snabba förbätt-
ringar eftersom ansökningarna hanteras på forskningsgruppsnivå. 
 
Forskning, lång sikt 
Nämnden delar den föreslagna prioriteringen. Områdena är viktiga. 
 
Samverkan, kort och lång sikt 
Nämnden har inget att invända mot den föreslagna prioriteringen. 

 
 

§ 27 ALLMÄNNA STUDIEPLANER 
 

Presentation av förändringar i allmänna studieplaner för Bioteknik och Immunteknologi. 
Studieplanerna bordlades vid mötet och diskuterades över mejl efteråt.  
 
Bioteknik 
Planens regler för särskild behörighet diskuterades. De uppfattas som något otydliga och 
nämnden önskar ökad tydlighet.  
 
I planen föreskrivs att handledning av ett examensarbete skall ge poäng och räknas som annat 
poänggivande moment. Argumentet är att det är ett studiemål i högskoleförordningen. Stu-
dentrepresentanterna önskar dock att vi försöker göra reglerna mer enhetliga mellan institut-
ionerna.  
 
Vid KILU-CAS är första examensarbetet en del av institutionstjänstgöringen medan det 
andra är ett poänggivande moment. Nämnden vill att frågan hur vi hanterar doktoranders 
handledning diskuteras bredare och att vi skapar enhetlighet. I övrigt är en majoritet för den 
föreslagna principen. 
 
Immunteknologi 
Den allmänna studieplanen för immunteknologi behöver en korrekturläsning.   
 
Beslut:  Nämnden tillstyrker föreslagna förändringarna med ovan angivna upp-

maningar till hur dokumenten kan förbättras. 
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Forts. § 27 
 
 Bilaga § 27a: Allmän studieplan Bioteknik 
 Bilaga § 27b: Allmän studieplan Immunteknologi 
 
 
§ 28 MUTUAL CODE OF CONDUCT 
 

Mutual code of conduct bordlades vid mötet och diskuterades över mail efteråt.  
 

 Diskussionens övergripande kommentar är att målet med regelverket och kontexten 
kring det är oklar.  

 Oklart varför dokumentet först formuleras på engelska.  
 Flera frågor är komplexa, och dokumentet behöver en omfattande diskussionsprocess 

för att erhålla en balans mellan olika ambitioner. 
 Dokumentet bör omarbetas och en process för detta bör utarbetas där vi först klargör 

dokumentets ambition och målsättning. Dokumentet bör utarbetas på svenska och 
sedan översättas. 

 
 Bilaga § 28:  Förslag till Mutual Code of Conduct 
 
 
§ 29 MEDDELANDE 
 

Rektorns meddelanden 
VR:s Indienutlysning 
AIMday 

 
 

§ 30  ÖVRIGT 
 
Beslut:  Nästa sammanträde i FN2 tidigareläggs och äger rum 8/4 kl 13.15-15. 
 
 

§ 31 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Erik Börjesson   Björn Bergenståhl 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor   
Karolina Johansson, doktorand 
Erik Börjesson, doktorand 

 
 Närvarande suppleanter 
 Fredrik Nielsen, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 

  
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Göran Molin, professor 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 12  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 13  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

 
§ 14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
Diskussion kring ’guidelines’ vad gäller avhandlingens måluppfyllelse. Ordföranden presente-
rade riktlinjer från andra universitet och konstaterade att det är en genomgående brist på 
riktlinjer. Exempel på kommentarer som förekommer vid disputationer: otydliga mål; opre-
cisa hypoteser; och bristfällig koppling mellan slutsatser och mål. Det föreslogs att Anders 
Ahlberg ska bjudas in till nästa sammanträde. 

 
Angående jäv i betygsnämnder avseende huvudhandledarskap/handledarskapsrelationer. 
Spörsmålet togs upp i forskningsberedningen, diskuterades, dock inte konklusivt. Man an-
förde svårigheter att kontrollera, karenstid, skillnader mellan huvudhandledarskap och bi-
handledarskap.  
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Forts. § 14 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 14:  Protokoll FN2, 2014-01-20 
 
 

§ 15 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 

Samprojektet Läkemedel i Lund (LiL) kommer att avslutas. Medicinska fakulteten har hopp-
pat av. 

 
 
§ 16 BUDGETÄSKANDE – FORSKNINGSPORTALER 
 

Diskussion kring inkomna budgetäskande från forskningsportalerna: Membranportalen, 
Livs- och läkemedelsportalen samt Läkemedel i Lund (LiL). LiL tilldelas medel från särskilt 
avsatta fakultetsmedel. Diskussion kring vilken nytta LTH har av LiL. Vad vill LTH med lä-
kemedelsinriktningen? Vilka gemensamma aktiviteter finns inom läkemedesområdet? Ordfö-
randen kontaktar Marie Wahlgren för att diskutera detta. Reine Wallenberg fick i uppdrag 
att kontakta Ulf Ellervik och Ulf Nilsson på organisk kemi. 

 
 Bilaga § 16: Budgetäskande 

 
Beslut: Nämnden tillstyrker budgetäskandena vad gäller Membranportalen och Livs- 

och läkemedelsportalen.  
 
  

§ 17 MEDDELANDE 
 

Rektorns meddelanden.  
Donationskampanj. 
Färs och Frosta – pris för bästa avhandling. 

 
Bilaga § 17:  Rektorns meddelanden 
 

 
§ 18  ÖVRIGT 

 
Nästa sammanträde i FN2- 17 mars kl 13.15-15. 
 
 

§ 19 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN2 (2014-01-01—2014-02-19) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
U 2014/150 KIM011F Tumörbiologi 
U 2014/150 KOKN01F Läkemedelskemi 
U 2014/150 KIM015F Proteomik 1 
U 2014/150 KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri 
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2011-02-19 
 



Allmän studieplan (Bioteknik   TEKBTF00) 

1. Ämnesbeskrivning 

Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle.  I 
forskarutbildningsämnet bioteknik, utvecklas och utnyttjas mikroorganismer eller 
komponenter av dessa för att nå tekniskt användbara mål med miljömässigt hållbara 
metoder. Speciella tillämpningsområden är miljöbioteknik, industriell bioteknik och 
bioteknik för hälsa. Forskarutbildningsämnet fokuserar på: i) Mikrobiella och 
enzymatiska metoder för att skapa kemikalier, material och energibärare från 
förnybara råvaror. ii) Ökat resursutnyttjande i bioraffinadier genom 
användning/utveckling av biotekniska metoder/verktyg. iii) Biotekniska metoder för 
rening av kontaminerade miljöer. iv) Utveckling av effektiva mikroorganismer och 
enzymer via molekylärbiologiska och enzymtekniska metoder till katalysatorer mot 
dessa processer, v) isolering och utnyttjande av mikroorganismer och enzymer från 
extrema miljöer, och vi) utveckling av bioanalys och biosensorer för utnyttjande inom 
hälsovård, miljö- och process. Forskningen innefattar såväl studier av grundläggande 
karaktär som rena tillämpningar inom området. 
 

2. Syfte ‐ ändras inte 

3. Mål ‐ ändras inte 

 

4. Behörighet 

För behörighet att antas som forskarstuderande i Bioteknik krävs att studenten avlagt 

civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå 

med inslag av tillämpade biovetenskaper. 

 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har  

minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (motsvarande biovetenskap) för 

utbildning på forskarnivå, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med 

relevans för ämnesområdet, ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad 

nivå inom ämnesområdet 

 

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 ‐ ändras inte 

 

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.  



I de fall då licentiatexamen inte avläggs har studenten skyldighet att ge ett muntligt 

halvtidsseminarium som summerar uppnådda resultat, då halva doktorandstudietiden 

genomgåtts. 

 

För licentiatexamen krävs....... 

  

 

7. Kursdelen – ändras inte. 

 

8. (star felaktigt 7 i nuvarande plan) Vetenskapligt arbete – ändras inte 

 

9. (star 8 i nuvarande) Övriga bestämmelser .  

(examensarbetes handledning föreslås strykas som institutionstjänsgöring, då detta bör 

anses vara “annat poänggivande moment” i forskarutbildningen, eftersom det ingår i målen 

satta av UKÄ. ) 

 



Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Immunteknologi TEKIMFOO 

Studieplanen är fastställd av forskarutbildningsnämnden for Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-28-

01. 

 

1. Ämnesbeskrivning 

Immunteknologi omfattar såväl basala som applicerade studier av immunologiska, biomedicinska och 

proteinkemiska frågeställningar. Forskning bedrivs med fokus på: 

(i) Cancer – nya aspekter av diagnostik och terapi 

(ii) Allergi –molekylära och cellulära mekanismer för överkänslighet samt prediktiva in vitro 

tester 

(iii) Proteomik – kartläggning av proteiners funktion och betydelse i polygena sjukdomar 

(iv) Funktionsgenomik – studier av gener och genprodukters funktion och betydelse inom olika 

sjukdomsprocesser 

(v) Affinitetsproteomik – utveckling av antikropps/proteinbiomatriser för avancerade 

serumanalyser av polygena sjukdomar 

(vi) Bioinformatik – avancerad analys av de stora datamängder som genereras inom proteomik, 

genomik-baserade studier. 

 

 

2. Syfte med utbildning på forskarnivå vid LTH 

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

 

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

valsrand genom all tillgodose behov av forskarutbildad arbetskraft inom näringsliv, högskola och 

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

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

arkitekter.  Utbildningen ar utformad for all stimulera den personliga utvecklingen och individens unika 

egenskaper. 



 

Kännetecknande for en forskarutbildad från LTH är att han/han: 

* val behärskar vetenskaplig teori och metodik liksom kritiskt, vetenskapligt tankande 

* har uppnått fördjupning och bredd inom forskarutbildningsämnet 

 

Utbildningen syftar till all utveckla: 

* kreativitet och självständighet med förmåga all formulera kvalificerade problemställningar, lösa 

problem samt all planera, genomföra och utvärdera projekt inom begränsade tidsramar 

* förändringsberedskap 

* personligt nätverk, såväl nationellt sam internationellt 

* social kompetens och kommunikationsförmåga 

* pedagogisk förmåga 

* innovationsförmåga samt ledar- och entreprenörskap 

 

I avsikt all 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 institutions basis sam 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 innebar en bred exponering och 

spridning 

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



 

 

3. Mål for 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 siva! 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 for 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 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 240 högskolepoäng inom ämnesområde med relevans för utbildningen på 

forskarnivå 

 varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för 

ämnesområdet, 

- fördjupningsarbete på 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet eller motsvarande 

- civilingenjörsexamen eller annan svensk/utländsk examen på motsvarande nivå av 

relevans för ämnet. 

-  

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: 

• Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan 

visas genom bilagda handlingar eller intervju. 

• 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 

intervju. 

• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 

• 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 antagningsbeslut, 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 75 högskolepoäng 



Uppsatsen och kurserna skall tillsammans omfatta 120 högskolepoäng. For doktorsexamen kravs 

•  godkända kurser om minst 60 högskolepoäng 

•  godkänd avhandling vars omfattning motsvarar studier om minst 180 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 institutionen 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 inga i utbildningen samt hur många högskolepoäng varje kurs ger. Härvid kan även kurser 

genomgångna vid andra fakulteter eller högskolor tas med. Kurserna väljs i samråd mellan doktorand 

och huvudhandledare. De utgör ett viktigt instrument för att ge utbildningen såväl djup som bredd. Det 

är därför viktigt att en lämplig avvägning görs mellan: 

• specialistkurser inom ämnet och mera allmänna kurser 



• läskurser och experimentalkurser 

• gemensamma kurser och kurser som tillgodoser doktorandens individuella intressen 

 

En doktorand som vid en högskola inom landet har genomgått en del av utbildningen på forskarnivå 

med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig även detta vid annan högskola. En doktorand får också 

medges rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid en utländsk läroanstalt. Huruvida en tidigare utbildning 

skall tillgodoräknas anges i den individuella studieplanen. 

Följande kurser ar obligatoriska i utbildningen på forskarnivå: 

7.1 Licentiatexamen 

• Immunologi eller Proteinkemi 15 hp 

7.2 Doktorsexamen 

• Immunologi eller Proteinkemi 15 hp 

• Teorikurs: Molekylärbiologi, tumörbiologi eller cellbiologi eller annan/andra teorikurs(er) som 

fastställs i den individuella studieplanen 7,5 hp  

 

8. Vetenskapligt arbete 

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

doktorsavhandling. 

 

9. Övriga bestämmelser 

Doktoranden skall medverka i grundutbildningen genom undervisning, utveckling av laborationer, 

kursmaterial etc. samt skall aktivt handleder examensarbetare. Omfattningen uppgår till maximalt 20 % 

av den totala tiden. 

For övrigt gäller de allmänna bestämmelser for utbildning på forskarnivå som fastlagts av LTH. 



 

MUTUAL CODE OF CONDUCT FOR PHD SUPERVISORS  

AND STUDENTS AT LTH [Utkast] 
 

Introduction 

Hundreds of PhD students and supervisors are daily involved in intense collaboration at 
LTH. Overall, the work climate is characterized by mutual satisfaction (according to recent 
surveys). However, it is inevitable that there are instances of temporary conflicts and more 
long-term “bad chemistry” between some supervisors and students once in a while. 

This LTH Code of Conduct was written primarily as a pro-active guide to avoid typically 
recurring causes of conflict, and to define the boundaries of acceptable student-supervisor 
interpersonal behaviour. Secondly, the Code may be used to help sorting out reasons and 
responsibilities for conflicts once they´ve occurred. The contents of the LTH Code was 
partly inspired by the Ethical Guidelines for PhD Supervisors of Oslo University 
http://www.uio.no/english/about/regulations/ethical-guidelines/ethical-guidelines-supervisors/ 

Most ethical guidelines focus the behaviour of the supervisors only, due to the student-
supervisor power asymmetry. In brief, knowledge of the subject and senior authority should 
not be exploited in order to gain academic/personal advantages at the expense of others or 
to humiliate or suppress others.  

However, this LTH Code of Conduct acknowledges the need of professional behaviour from 
both supervisor and student. The reason for this is our experience of conflicts arising from 
both supervisor and/or student behaviours. Below follows a range of situations A-G wherein 
supervisor-student relations are clarified. 

A. Development and support of the supervision process 

• The supervisors should set aside time during supervision to discuss how the work is 
to be organised. The form of work should be evaluated from time to time and 
adjusted in keeping with the results of this evaluation.  

 

• The student should prioritize and engage in planned supervision activities. The 
student has a responsibility to voice and argue for needed changes in such 
activities. 

 

• Both students and supervisors are obliged to record the supervision structure in the 
individual study plan, with updates upon changed conditions or at least yearly. 

 

• The supervisors should show respect for supervision as a field of competence, and 
for the special challenges that doctoral supervision represents, and be obliged to 
develop his or her own competence in this field. 



 

B. Mutual respect for the personal and academic integrity  

• Supervisors and student must show mutual respect for personal and academic 
integrity and refrain from any act or statement that may impair the dignity of the 
other (including avoidance of the other person). It is inappropriate for supervisors to 
force students to adopt the supervisors scientific standpoints where competing 
scientific ideas are in conflict. 

 

• The supervisors and student have to adopt attitudes and use of language in 
conformity with both parties entitlement to respect and personal integrity. 
Discrimination based on gender, equality, ethnicity, religion, sexual preference/-
identity and age is strictly prohibited according to Swedish Law. 

 

• The supervisors and student have to be sensitive to any reactions to inappropriate 
use of language or unacceptable discriminating behaviour, and promptly correct 
such behaviours. It is the duty of either party to report failures to overcome such 
difficulties, to the Head of Department or Director of PhD Studies.  

 

C. Double relationships 

• Supervisors and students should develop and maintain a (hopefully friendly) 
professional personal relationship, but not encourage or enter private relationships 
in parallel (love partners, business associates, etc). Sooner or later such double 
relationships are likely to place either party in vulnerable situations with conflicts of 
interests at the workplace as a typical result.  
 

• In cases where such a double relationship has evolved and cannot be interrupted, 
the involved supervisor and student are responsible to initiate a prompt change of 
PhD supervisor.   

 

D. Trust and confidence 

• The supervisor must not give priority to his or her own needs in the supervision 
situation, e.g. by confiding in the student about his or her own academic or personal 
problems unless this is of significance to the student’s work. 
 

• The supervisor should be open to listen respectfully to any personal circumstances 
of the student that has a bearing on the students work and study situation. The 
supervisor should exercise care and discretion in these instances. 
 

• The student should not expect supervisors advice on personal matters of clearly 
private character (need of therapy, existential issues, need of psychiatric treatment, 
etc). Instead, the supervisors are advised to help students with such needs to get in 
contact with LU Staff Health Care Services or other appropriate professional bodies.  



 

E. Academic conduct 

• If the supervisors wish to use the student’s data or research results in his or her own 
publications, research or conference presentations, the supervisor must ensure that 
permission is obtained from the student in advance (as with any other co-author or 
co-worker).  
 

• Both supervisors and student must follow customary ethical standards of 
referencing and crediting other contributors in joint research projects. 
 

• The student must respect temporary limitations in public sharing of data and 
conclusions prior to publication and PhD defence, provided that such boundary 
conditions are negotiated between the student and the research project coordinator 
upon project start. Such confidentiality may not prevent a doctoral student from 
publishing and defending his/her PhD Thesis within the four-year active PhD study 
time-span.  
 

• Co-publications by supervisor`s and students requires negotiations and 
establishment of author order in early stages of a research project (as with any co-
author). This should be clearly stated in the individual study plan of the student.   

 

F. Gifts, remuneration and unrelated departmental duties 

• The student should not offer, and the supervisors are not allowed to receive any 
remuneration for supervision, beyond what has been agreed with the 
Department/Faculty. The supervisor must carefully assess the risk of conflicts of 
interest that may arise through the acceptance of substantial gifts or other benefits 
from the student. 
 

• Supervisors are not allowed to use students as work force in parallel to what is 
established as PhD study tasks and acknowledged departmental duties. 

G. Involving a third party in the case of dispute 

• If the supervisor or the student finds the supervisory relationship so difficult that 
further cooperation seems impossible, the supervisor and the student are obliged 
involve a third party to address the problem (Head of Dept or Director of Studies). It 
is the duty of the Faculty (LTH) to provide an action plan in case of an escalating 
conflict.  

H. Information to students and supervisors 

• The Faculty must inform new students of the LTH Code of Conduct for PhD 
supervision upon admission. By co-signing the first version of the individual study 
plan the student and supervisors confirms that he or she has read the guidelines. 
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