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Forskn ingsnämnd 1 

 

 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Per Kristiansson professor 
Boris Magnusson professor 
Hans W Persson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Karl Berntorp doktorand 
Johan Simonsson doktorand 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Sven Olsson LU Innovation Systems 
 
Frånvarande ledamöter  
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Jonas Lindstrand doktorand 
_______________________________________________________________________ 

§ 23  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 24  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 25 LU INNOVATION SYSTEM (LUIS) 
 
Sven Olsson berättade om vad LUIS gör och vad de kan hjälpa forskare med.  
Information om projektet ’Leapfrogs’ som ger finansiellt stöd till studenter som vill utveckla 
sina affärsidéer under tre månaders heltidsarbete. Mer information finns på hemsidan: 
http://www.leapfrogs.se/aboutleapfrogs. Eventuella frågor riktas direkt till Sven Olsson 
sven.olsson@innovation.lu.se. 
 
 

§ 26 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Ordföranden återkommer till betygsnämndssammansättning och extern granskning. 
 
Beslut: Protokollet läggs ad acta.  

 Bilaga § 26:  Protokoll, FN1 2014-02-11 
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§ 27 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden (STUD 2014/508, 
STUD 2014/1294, STUD 2014/1390, STUD 2014/1391, STUD 
2014/1392, och STUD 2014/1393) läggs ad acta. 

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

 Bilaga § 27a:  Disputationsärenden  
 Bilaga § 27b: Fastställda kursplaner 

 
 

§ 28 ALLMÄN STUDIEPLAN 
 
Anders Gustafsson presenterade förändringarna i den allmänna studieplanen för fysik. 
 
Beslut:  FN1 tillstyrker de föreslagna förändringarna. 
 
Bilaga § 28: Allmän studieplan – fysik  
 
 

§29 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedningen. 
 
 

§ 30 UPPDRAG: STRATEGISKA PRIORITERINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT VID 
LTH 

 
Allmän kommentar: På området ’Administration, organisation, ekonomi’ finns det mer kon-
kreta och precisa åtgärder och projekt jämfört med områdena ’Forskning’ och ’Forskarutbild-
ning’ där det är mer abstrakt. 

 
 Forskning  
 Kort sikt 

 Diskussion kring samordning – vem som ska jobba med vilka prioriteringar. 
 Vem ska springa på vilken boll vad gäller större proaktivitet inför utlysningar. Samarbete 

med forskningsportalerna och forskningsservice. ’Reseach Funding News’ skulle vara mer 
användbart om det var mer riktat, t.ex. ett mot LTH. 

 Överföring av kunskap om finansieringssystem från äldre till yngre och nya forskare. 
 

 Lång sikt 
 Vi behöver en organisation som är proaktiv. 

 
Administration, organisation, ekonomi 
 Jämställd lönesättning borde prioriteras upp.  
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Forskarutbildning 
 För få forskarutbildningskurser. Bör vara prio 1. Satsa resurser på de gemensamma LTH-

kurser så att fler kan gå kurserna. 
 

 Oklar koppling mellan Kvalitetssäkring av forskarutbildningskurser (prio 3 på kort sikt) 
samt Kursutvärderingar (prio 2 på lång sikt). 
 

 Tveksamhet till portalen live@lund. Nämnden ifrågasatte varför portalen prioriterats. 
Önskemål om att ordna IT-stöd för bland annat individuella studieplaner). 
 

 Projektledningskompetens borde vara prio 1. Oklart varför den fått en lägre prioritet än 
Innovations och entreprenörsskapskurs för forskarutbildning. Koppling till kursen R&D 
project management. 

 
Samverkan 
 KPU (prio 4 på lång sikt) skulle kunna prioriteras upp med hänsyn till det aktuella beho-

vet av lärarkompetens. 
 
Ledamöterna får i uppdrag till nästa sammanträde att diskutera prioriteringarna ute på in-
stitutionerna. 

 
 

§ 31 MUTUAL CODE OF CONDUCT 
 
Synpunkter som framfördes: 

 Nämnden är enig om att det borde finnas en Mutual Code of Conduct i stil med för-
slaget. Nämnden frågar sig om det inte borde finnas ett gemensamt dokument för LU. 
Bevaka/synkronisera vad som händer i centrala utbildningsnämnden. 

 Vissa reaktioner mot att handledare och doktorander inte får starta företag tillsam-
mans. 

 Behöver dokumentet vara så omfattande och detaljerat?  
 Uppdrag till studierektorn att bevaka och föra vidare diskussioner i studierektorsgrup-

pen. 
 Det är viktigt att ett bearbetat förslag kommer ut på remiss till Forskningsnämnderna. 
 Viktigt att doktoranderna gemensamt ger sin syn på skrivelsen. 
 Överlapp mellan andra befintliga dokument? Tydliggör kopplingen till åtgär-

der/handlingsplan. 
 
 

§ 32 MEDDELANDEN 
 

 Rektorns meddelanden 
 Indienutlysning 
 AIMday 
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§ 33 ÖVRIGT 
 
Önskemål att nämnden för mer generella diskussioner om t.ex. disputationer.  
Nästa sammanträde i FN1 22 april kl 13.15-15. 
Valberedningen är öppen för nomineringar till LTH:s rektor och styrelsen. 
 
 

§ 34 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Hans W Persson professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
 
Frånvarande ledamöter  
Per Kristiansson professor 
Boris Magnusson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Karl Berntorp doktorand 
Jonas Lindstrand doktorand 
_______________________________________________________________________ 

§ 12  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 13  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes, med följande förändringar: 
Meddelanden flyttas upp i dagordningen till innan punkten om budge-
täskanden och strategidiskussioner flytas ned till efter punkten om betygs-
nämndssammansättning. 

 
 

§ 14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Beslut: Protokollet läggs ad acta.  

 Bilaga § 14:  Protokoll, FN1 2014-01-21 
 
 

§ 15 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden (STUD 2014/141, 
STUD 2014/510, STUD 2014/511 STUD 2014/512) läggs ad acta. 

 Fastställda kursplaner (U 2014/17) läggs ad acta. 
 

 Bilaga § 15a:  Disputationsärenden  
 Bilaga § 15b: Fastställda kursplaner 
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§16 MEDDELANDEN 
 
 Rektorns meddelanden. 
 
 Bilaga § 16: Rektorns meddelanden 
 
 
§17 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 

 
 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedningen. 

 
 

§ 18 BUDGETÄSKANDE - FORSKNINGSPORTALER 
 

Kort diskussion kring inkomna forskningsportalernas budgetäskande. Nämnden undrade över 
sökmotorn i kommunikationsportalens äskande. Sekreteraren ber om ett förtydligande från 
portalen. 

 
 Bilaga § 18: Budgetäskande  

 
Beslut: Nämnden tillstyrker budgetäskandena. 

 
 

§ 19 BETYGSNÄMNDSSAMMANSÄTTNING OCH EXTERN GRANSKNING 
 

Diskussion kring nuvarande reglering om betygsnämndssammansättning och extern gransk-
ning. Viktigt att sträva efter en likabehandling av institutionerna. Suppleant från egna lärosätet 
är acceptabelt men normalt inte från samma inst./avd. 
 
Målbild för en mycket bra betygsnämnd: 
Tre ordinarie från annat lärosäte varav två professorer och en disputerad från industrin. Sup-
pleant från LU/LTH men annan institution. 

 
 Ordföranden ber ledamöterna att diskutera ovanstående på institutionerna. 
 

Ordföranden frågar de andra Forskningsnämndsordförandena om vi har en gemensam målbild 
av sammansättningen av betygsnämnder. 

 
 
§ 20 STRATEGIDISKUSSIONER 
 

Hur kan FN1 hjälpa till att skapa ett bättre klimat för våra forskare. Diskussion utifrån distri-
buerade artiklar. 

 
Vad är bra forskning? Hur kan ledamöterna använda legitimiteten som del av forsknings-
nämnden? Inåt mot institutionen och uppåt mot ledningen.  
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Forts. § 20  
 
 Forskarutbildningen  

Positivt med doktorandenkäten. 
 Skapa ett forum för institutionernas studierektorer med de centrala studierektorerna.  

 Skapa samsyn kring frågor såsom vad är en bra betygsnämnd och vad är en bra avhandling. 
 Förhandsgranskning innan disputation. 
 

Forskning 
Skapa bra förutsättningar för bra forskning, finansiering etc. 
Dra nytta av varandra och gå över gränserna inom LTH, LU… 
Dela med sig av hur olika grupper jobbar – förutsättningarna finns, kan vi hjälpa till att goda 
exempel sprids? 
Bjuda in prefekterna till FN1 för diskussion. Uppdrag till prefekterna att ta fram goda exem-
pel.  

 
 Bilaga § 20: Artiklar  
 
 
§ 21  ÖVRIGT 

 
Önskemål att nämnden kan föra mer generella diskussioner om t.ex. disputationer.  
 
Nästa sammanträde i FN1 18 mars kl 13.15-15  och då kommer vi ha en fortsatt diskussion 
om betygsnämndssammansättning och extern granskning. 

 
 
§ 11 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN1 (2011-01-01—2014-03-07) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
U 2014/17 FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder 
U 2014/17 ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare 
U 2014/17 FMS155F Statistisk modellering av extremvärden 
U 2014/17 FMA201F Variationskalkyl 
U 2014/17 FMA171F Bildanalys 
U 2014/17 FMAN10F Algebraiska strukturer 
U 2014/17 FMA130F Analytiska funktioner 
U 2014/17 FMAN01F Biomatematik 
U 2014/17 FMA271F Datorseende 
U 2014/17 FMA095F Liealgebror 
U 2014/17 FMA051F Optimering 
U 2014/17 FMA240F Linjär och kombinatorisk optimering 
U 2014/17 FMA022F Kontinuerliga system 
U 2014/150 ETIN10F Kanalmodellering för trådlös kommunikation 
U 2014/150 FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys 
U 2014/150 FRT095F Nätverksdynamik 
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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 något av följande 
 

1.  minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 
högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på minst 15 
högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 

2. civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller 
3. masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde. 

 
Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 
 
Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. 
 
 
7.1 Licentiatexamen 
Inom ramen för de högskolepoäng som krävs för licentiatexamen skall ingå kurser:  
7.5‐15 hp allmänna kurser (fakultetsgemensamma kurser, programmering, presentationsteknik, etc.) 
15‐22,5 hp fördjupning inom områden relevanta för den egna licentiatuppsatsen. 
7,5 hp grundläggande FU‐kurser inom fysik (breddning). 
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