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§ 1 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Pernilla Olausson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande ändringar och kompletteringar: 
 – Under Meddelanden behandlas frågan om policy för kurspresentationer 
 – Punkterna 5 och 7 byter plats 
 – Under Övriga frågor behandlas 

- ”Doktorandernas situation vid Lunds tekniska högskola.” Skrivelse till LTHs styrelse från 
Civilingenjörsförbundet, Lokalvadelningen vid Lunds universitet och Malmö högskola 
- ”Förlängning av anställning som doktorand och utbildningsbidrag p g a förtroendeuppdrag” 

 
§ 3 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 15 december 2000 är justerat men ännu ej distribuerat till ledamöterna. 
 
§ 4 Meddelanden 
 - Handläggning av forskarutbildningsfrågor på central universitetsnivå 
  Gemensam skrivelse till Rektor, Lunds universitet från Johan Hjalmarson, Kårordförande 

TLTH och Klas Malmqvist, Vicerektor LTH med ansvar för forskarutbildningen: bilaga § 4 A 
  Dnr LTH A39 55/2001 
   
 - Stipendiefrågor 

  
 Ordföranden informerade kort om Anders Lindahls föredragning på sammanträdet  

den 15 december, varefter nämnden bl a diskuterade begreppet periodicitet. I anslutning till 
detta diskuterades även en nyligen avkunnad dom i Kammarrätten avseende beskattning av  
universitetets stipendium till en post doc på LTH. 
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 - Förslag till avtal mellan Malmö Högskola och LTH betr forskarutbildning  
   
  Ordföranden informerade om de pågående diskussionerna. 
 
 - Förslag till förändring av innehållet i LTHs docentkurs 
  
  Ordföranden meddelade att kursinnehållet i docentkursen för närvarande genomgår en 

omarbetning. Färdigt förslag kommer att föreligga på nästa sammanträde. 
 
 - Universitetslektor Margaret Newman-Nowickas tjänst på LTH 
   
  Newman-Nowicka kommer att börja arbeta på heltid på LTH fr o m den 1 juli 2001. 
 
 - Forskarutbildningskurs i Industrial Ecology vid forskarskolan Sustainable Industrial 

Metabolism, avd för fysisk resursteori, Chalmers och Göteborgs universitet – 
Kursinformation: bilaga § 4 B 

 
  Föredragande: Per Anders Fagerström 
 
  Beslut: 
  Nämnden diskuterade om även ovanstående typ av externa forskarutbildningskurser ska 

offentliggöras genom LTHs försorg och uppdrog åt Arbetsgruppen för inventering av 
forskarutbildningskurser att arbeta fram förslag till policy. 

 
  Vidare ska arbetsgruppen påminna berörda institutioner att kontinuerligt uppdatera den 

kurskatalog som finns på LTHs hemsida. 
 
  I samband med diskussionerna meddelade Fagerholm att kansliet via LADOK har möjlighet att 

uppdatera doktoranddatabasen. 
   
 - Institutionernas rapportering av aktivitetsgraden hos de forskarstuderande 

 
Per Anders Fagerholm meddelade att målsättningen är att redovisning ska kunna ske på nästa 
sammanträde. 

    
§ 5 Allmänna studieplaner för forskarutbildning – Diskussion   
 Skrivelse från professorerna Bo Jacobson och Jan-Eric Ståhl: bilaga 5 A 
 (Dnr LTH G224 2283/2000) 
 
 Bordlagt ärende 
 
 Föredragande: Ordföranden och Bo Jacobson 
  
 Beslut: 

Nämnden diskuterade några av de frågor som togs upp i skrivelsen, framför allt behörighetskraven. 
Diskussionerna fortsättes både i arbetsgruppen och på nämndens nästa sammanträde. 
 

§ 6 Kvalitetsfrågor 
 Jmfr § 72/2000 
  
 Föredragande: Ordföranden 
  

Ordföranden informerade om att rapportering till LTHs styrelse skett enligt de riktlinjer han fick på 
nämndens förra sammanträde. 
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§ 7 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 - Arbetsgruppen för handledarutbildning 
  Föredragande: Stig Stenström 
 

Som avstamp inför kommande handledardagar anordnas den 7 februari en ”Forskarutbildningsdag 
om rollerna som doktorand och handledare” 
Program enligt bilaga § 7 
 

 - Gruppen för kvalitetsutveckling 
   
  Ordföranden meddelade att gruppen arbetar vidare 
 
 - Gruppen för inventering av forskarutbildningskurser 

 Jmfr § 4 
 
§ 8 Fastställande av sammanträdestider under vårterminen 2001  
 
 Beslut: 
 Torsdagen den 15 februari  09.15 – 12.00 
 Onsdagen den 14 mars 09.15 – 12.00 
 Onsdagen den 18 april 09.15 – 12.00 
 Torsdagen den 10 maj 13.15 – 16.00 
 Fredagen den 15 juni 13.15 – 16.00 
 
§ 9 Doktorandernas situation vid Lunds tekniska högskola 

Skrivelse till LTHs styrelse från Civilingenjörsförbundet, Lokalvadelningen vid Lunds universitet 
och Malmö högskola: bilaga § 9 
 
Föredragande: Daniel Sjöberg 

 
Beslut: 
Nämnden diskuterade skrivelsen.  
 
Forskarutbildningsnämnden anser sig redan ha vidtagit de åtgärder som efterlyses i skrivelsen, 
framför allt vad gäller kraven på individuell studieplan inkl. dennas uppdatering, huvudhandledare 
och bitr handledare.  
 
Kraven på kontinuerlig redovisning och uppföljning sker via LADOK. 
 
Kraven på handledarnas kompetens tillgodoses bl a genom LTHs docentkurs, handledarträffar och 
återkommande handledarutbildning, och även genom centralt administerade, tvärvetenskapliga 
handledarkurser. 
 
Nämnden ansåg vidare att handledarutbildning inte skall vara tvångsbetonad utan stimulera till 
återkommande utbildning. 
 
För övrigt avvaktar nämnden en formell förfrågan innan skrivelsen besvaras. 

 
§ 10 Förlängning av anställning som doktorand och utbildningsbidrag p g a förtroendeuppdrag 

inom studentorganisationer och studentrepresentation i universitetsorgan vid Lunds 
universitet – Beslut av Lunds universitets rektor  
(Dnr I A9 4998/2000) 
 
jmfr § 71/2000 
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§ 10 forts 
 

Föredragande: Daniel Sjöberg 
 
Beslut: 
Nämnden diskuterade skrivelsen och konstaterade vikten av att berörda doktorander noga  
redovisar uppdragens omfattning. 

 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Pernilla Olausson               


