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 Klas Malmqvist professor, ordförande 
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 Bo Jacobson professor 
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 Mattias Olsson doktorand 
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 Gunnar Sparr professor 
Suppleant i ord ledamots ställe: 
 Nina Waara doktorand 
Övriga närvarande: 
 Kerstin Barup professor 
 Stefan Kröll professor, studierektor 
 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor, fr o m § 38 
 Anders Rantzer professor 
 Stig Stenström professor, studierektor 
 Per Anders Fagerholm avd direktör 
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Frånvarande ledamöter: 
 Pernilla Olausson doktorand 
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§ 35 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Nina Waara att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 36 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under övriga frågor: Uppdatering av 
studiehandboken för forskarutbildning 

 
§ 37 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från den 15 februari lades ad acta. Protokoll från den 14 mars föreligger ännu inte i 
 justerat skick. 
 
§ 38 Meddelanden 
 

Information angående gemensamma frågor inom Lunds universitet med anknytning till 
forskarutbildning   
 
- Rådet för forskarutbildning (Ardebergska) har inte kommit fram till konkreta förslag än 
- Doktorandrådet är ännu ej formellt inrättat 
- Förslaget att inrätta en gemensam koordinator för forskarutbildningen har varit ute på remiss 

inom resp område 
- Informationsmöte för doktorander om stipendier  
- Gemensamma instruktioner för Forskar-LADOK tas fram på uppdrag av Boel Flodgren 
- En arbetsgrupp har bildats för handläggningen av den gemensamma antagningsordningen (en 

representant från varje område, Lars Olof Nilsson samt studeranderepresentanter) 
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Remiss: Betänkandet Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (SOU 2001:13):  
Bilaga § 38 
(Dnr I G9 1222/01) 
 
P A Fagerholm informerade om huvuddragen i remissen och då främst frågor rörande den 
pedagogiska meriteringen. Fagerholm fick i uppdrag att i remissyttrandet beakta de i den 
efterföljande diskussionen framförda åsikterna, bl a att doktoranderna ska erbjudas 
pedagogisk utbildning inom forskarutbildningen. 
 
Från diskussionen på senaste styrelsesammanträdet om s k skuggdoktorander  
 
P A Fagerholm informerade. 

 
§ 39 Arbetsgrupperna rapporterar 
  

−−−− Gruppen för inventering av forskarutbildningskurser 
 Föredragande: Stefan Kröll 
  
 Kurs i Projektledning:  

Inom Byggnadsekonomi ges redan en kurs i Projektledning som skulle kunna passa även övriga 
doktorander inom LTH. Budgetförslag och kursplan kommer att presenteras på nästa 
sammanträde. 
 
Kurs i Kommunikationsteknik: 
Då kostnaderna för kursen är allför höga, skall nytt kostnadsförslag/åtgärdsförslag föreligga på 
nästa sammanträde. 
 
Kurs i Försöksplanering: 
Inom Matematisk statistik ges en 5-poängskurs inom grundutbildningen. Kursen kan ev 
modifieras för forskarutbildningen. 
 
Kurs i Ekonomistyrning: 
Företrädare för Produktionsekonomi har föreslagit en kurs i Ekonomistyrning. Kursplan och 
budgetförslag skall föreligga på nästa sammanträde. 
 
Arbetsgruppen kommer nu att arbeta fram ett finansieringsförslag för de gemensamma 
forskarutbildningskurserna. 

  
− Rekryteringsgruppen 
 Föredragande: Stig Stenström 

 
LTH har gjort en överenskommelse med Sydsvenska Dagbladet om att kursdeltagarna i 
Kommunikationsteknik ska sända sina sammanfattningar till tidningen som ett led i LTHs 
strävan att föra ut information om forskarutbildningen. 
 
Arbetsgruppen ska till nästa sammanträde ta fram någon form av sammanställning av de villkor 
som gäller för industridoktorander. 

 
 −−−− Arbetsgruppen för handledarutbildning 

 Föredragande: Kerstin Barup 
 

Information om det klena resultatet betr LTHs del av den senaste universitetsgemensamma 
ansökan om medel för handledarutbildning. 
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§ 40 Kvalitetsfrågor 
 
 Föredragande: ordföranden 
 
 En central utvärdering av forskarutbildningen planeras till hösten. 
 
§ 41  Allmän studieplan för forskarutbildning i Trafik och väg (TEVTTF01) 
 Förslag: bilaga § 41 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Trafik och väg enligt förslaget. 
 
§ 42  Allmän studieplan för forskarutbildning i Robotteknik (TEMMTFRT) 
 Förslag: bilaga § 42 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Robotteknik enligt förslaget. 
 
§ 43  Allmän studieplan för forskarutbildning i Värmeöverföring (TEMMVF00) 
 Förslag: bilaga § 43 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Värmeöverföring enligt 
förslaget. 

 
§ 44  Allmän studieplan för forskarutbildning i Kraftverksteknik (TEMVKFKV) 
 Förslag: bilaga § 44 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Kraftverksteknik enligt 
 förslaget. 
 
§ 45 Uppdatering av studiehandboken för forskarutbildning 
  
 Beslut: 

Nämnden uppdrog åt Per Anders Fagerholm och Mattias Olsson att arbeta fram ett förslag till de 
ändringar som ska föras in i den web-baserade studiehandboken. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist                               Nina Waara 
 
 
     


