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Närvarande ledamöter: 
 Klas Malmqvist professor, ordförande 
 Karin Brundell-Freij univ lektor 
 Bo Jacobson professor  
 Mattias Olsson doktorand 
 Daniel Sjöberg doktorand  
 Gunnar Sparr professor, t o m § 29 
Suppleant: 
 Robin Rander vice kårordf, TLTH 
Övriga närvarande: 
 Stefan Kröll professor, studierektor 
 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
 Stig Stenström professor, studierektor 
 Per Anders Fagerholm avd direktör 
 Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
 Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
 Pernilla Olausson doktorand 
 Thomas Jonsson doktorand 
 Olov Sterner professor  
__________________________________________________________________________________ 

Ordföranden hälsade Pernille Hammar Andersson välkommen till arbetet som ny kursadministratör 
för de gemensamma forskarutbildningskurserna vid LTH. 
 

§ 24 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Daniel Sjöberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 25 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med tillägget att ordföranden under Övriga frågor informerar om 
 utkast till avtal med Malmö Högskola. 
 
§ 26 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Justerat protokoll från sammanträdet den 15 februari föreligger ännu inte. 
 
§ 27 Meddelanden 
 
 – Ett gemensamt organ är inrättat på Lunds universitet för att bistå universitetsledningen i 

forskarutbildningsfrågor. Organet är utökat med en lärar- och en teknologrepresentant. 
  Ordföranden informerade 
 
 – Information om de diskussioner som f n föres ang doktorandlöner/”doktorandstege” 
   
 – Översättning till engelska av vissa delar av Studiehandbok för Forskarutbildning vid 

LTH 
  Stig Stenström informerade om att drygt 10 sidor av den mest centrala texten för närvarande 

översätts till engelska. 
 
 – Inbjudan från Riksbankens Jubileumsfond att medverka i en forskarskola i matematik 

med ämnesdidaktisk inriktning 
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§ 27  forts  
  Gunnar Sparr informerade bl a om förutsättningarna för de 15 doktorandtjänster som ska 

placeras på högskolor runt om i landet. På Matematikcentrum i Lund sammanställer man för 
närvarande en ansökan tillsammans med Danmarks Pœdagogiske Institut. 

 
 – ”Pedagogisk utveckling viktigt för doktorander” av Bo Hellsing.  
  Artikel ur Universitetsläraren 3/2001: bilaga § 27 
  
§ 28 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

– Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 

 Föredragande: Stefan Kröll 
  
 Beslut: 
 Följande lägesrapport lämnades: 
 Kurs i Försöksmetodik: Underlag har inkommit från Matematisk statistik. 

Kurs i Projektledning: Fortfarande saknas konkreta förslag till kursplaner och budget. 
Kurs i Ekonomistyrning: Kursansvarig kan inte planera kursinnehållet förrän kursplaner i 

 Projektledning föreligger 
 
Arbetsgruppen uppmanades att snarast kräva in erforderliga kursplaner och budgetunderlag från 
berörda institutioner. 

 
– Rekryteringsgruppen 
 Sammanställning av förslag till åtgärder: bilaga § 28 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 

- Efter diskussion beslöt nämnden uppdra åt ordföranden att återigen ta upp frågan på 
ledningsnivå om LTH-stipendier för examensarbeten. 

 
- För att förbättra informationen om villkoren för forskarstudier beslöt nämnden försöka 

anordna någon form av arbetsmarknadsdag för rekrytering till forskarstudier. 
 
- Nämnden uppdrog åt arbetsgruppen att sammanställa information om villkoren för 

industridoktorander innehållande bl a exempel på kontrakt. 
 
- Då den första upplagan av LTHs rekryteringsbroschyr för forskarstudier tagit slut, beslöt 

nämnden uppdra åt arbetsgruppen att arbeta fram en ny aktuell utgåva. I avvaktan på denna 
ska ett mindre nytryck av den första versionen göras. 

 
- En enkät måste göras för att identifiera bristerna i samband med rekryteringsarbetet. 

Arbetsgruppen återkommer med förslag. 
 
- Ett bättre samarbete med pressen måste etableras så att korrekt och fördjupad information 

rörande bl a LTHs forskarubildning kan spridas den vägen. Arbetsgruppen återkommer med 
förslag. 

 
§ 29  Remiss: Bibliotek ingående i LUB-nätverket 
 Dnr LUB A9 14/2001-03-19 
 Bilaga § 29 
 
 Föredragande: Ordföranden 
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§ 29 forts 

Beslut: 
Nämnden önskade framföra följande synpunkter: 
-  För Forskarutbildningsnämnden framstår UB-norrs roll som något oklar.  
 
-  Det är enligt nämndens mening mycket viktigt,att det på UB-norr, i den mån plats frigörs, skapas 

ett ökat antal läsplatser för både grund- och forskarstuderande.  
 

- Vad gäller de planer som finns att inkorporera vissa institutionsbibliotek i biblioteksnätverket får 
det inte råda någon tveksamhet om att forskarstuderande kan få tillgång till befintlig litteratur 
även på andra institutionsbibliotek. Detta innebär att i stort sett all litteratur som inköps genom 
universitetetets försorg, centralt eller lokalt, bör finnas tillgänglig i någon form.  

 
- Forskarutbildningsnämnden anser att kravet på minst 3 kompetenta bibliotikarier är för högt och 

att det bör räcka med två för att kvalificera sig att ingå i nätverket. 
 
§ 30 Kvalitetsfrågor 
 Remiss: Program för kvalitetsutveckling 2001/02 – 2003/4 
 (Dnr I G11 1291/2001) 
 Bilaga § 30 
  
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 

I nämndens diskussion framkom ett antal synpunkter på remissens förslag till åtgärder i programmet 
för kvalitetsutveckling vid Lunds universitet, framför allt vad gäller punkten V. Mål: forskning och 
forskarutbildning.  
 
Bl a avstyrkte Forskarutbildningsnämnden förslaget om försöksverksamheten med en tjänst som 
forskarutbildningskonsulent och poängterade även att 
 
-  fakulteterna måste ha huvudansvaret för forskarutbildningen med ett regelverk inom resp fakultet 

men centralt måste utrymme finnas för viss samordning 
 
- handledarutbildningen måste förstärkas 
 
- bristerna i LADOK snarast måste avvecklas 
 
Per Anders Fagerholm fick i uppdrag att besvara remissen med beaktande av de synpunkter som 
framkom i diskussionen.  

   
§ 31 Allmän studieplan för forskarutbildning i Produktionsekonomi (TEMIOFPE) 
 Förslag: bilaga § 31 
 Jmfr § 20 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Produktionsekonomi enligt 
 förslaget. 
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§ 32 Allmän studieplan för forskarutbildning i Programvarusystem (TEETSF01) 
 Förslag: bilaga 32 
 
 Jmfr § 18 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Programvarusystem enligt 
 förslaget. 
 
§ 33 Allmänna studieplaner för forskarutbildning inom kollegium Kemiteknik 
 Förslag: bilaga § 33 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmänna studieplaner för forskarutbildning i följande ämnen i enlighet 
med förslaget: 
 

  – Bioteknik (TEKBTF00) 
  – Fysikalisk kemi (TEKFKF00) 
  – Immunteknologi (TEKIMF00) 
  – Industriell näringslära (TEKNLF00) 
  – Kemisk apparatteknik (TEKATF00) 
  – Kemisk teknologi med inriktning mot biogeokemi (TEKTEFBK) 
  – Kemisk teknologi med inriktning mot kemisk reaktionsteknik (TEKTEFPT)  
  – Kemisk teknologi med inriktning mot processkemi och katalys (TEKTEFPK) 
  – Livsmedelshygien (TEKLGFLH) 
  – Livsmedelskemi (TEKNLFLK) 
  – Livsmedelsteknik (TEKLTF00) 
  – Livsmedelsteknologi (TEKLGF00) 
  – Oorganisk kemi (TEKOOF00) 
  – Organisk kemi (TEKOKF00) 
  – Polymerteknologi (TEKPOF00) 
  – Teknisk analytisk kemi (TEKAKF00) 
  – Teknisk mikrobiologi (TEKMBF00) 
  – Tillämpad biokemi (TEKBKF00) 

Under förutsättning att LTHs styrelse inrättar forskarutbildningsämnet Läkemedelsteknologi 
fastställer nämnden allmän studieplan även för detta ämne i enlighet med förslaget.  

 
§ 34 Information om utkast till avtal mellan Malmö Högskola och LTH 
 
 Ordföranden och Per Anders Fagerholm informerade om villkoren i avtalet. Samarbetet kommer bl a 
 att innebära att LTH är ansvarig för forskarutbildningen.   
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Daniel Sjöberg              


