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§ 46 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Jonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 47 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande ändringar och tillägg: 
 Punkten 6. Kvalitetsfrågor utgår 
 Under Övriga frågor behandlas 
 -  Delegationsordningen inom forskarutbildningen 
 - Stipendier 
 - Utvärderingsresultat 
 
§ 48 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från den 14 mars och den 17 april lades ad acta. 
 
§ 49 Meddelanden 
 
 - Inrättande av nytt forskarutbildningsämne: Läkemedelsteknologi 
  Beslut i LTHs styrelse  2001-03-26, § 23 
  Dnr LTH G224 1965/2000 
  Bilaga § 49 A 
 
 - Ramavtal om samverkan inom forskarutbildningen mellan Lunds Tekniska Högskola 

och Malmö högskola (2001-04-24) 
  Dnr LTH A4 671/2001 
  Bilaga § 49 B 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
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§ 49 forts 
  Fagerholm informerade om avtalets innehåll och nämnden diskuterade den vidare 

handläggningen beträffande fastställandet av listan på huvudhandledare. 
 
 - Doktorandernas situation vid LTH 
  Svar från LTHs styrelse (dat 2001-03-29) på skrivelse (dat 2001-01-08) från 

Civilingenjörsförbundet 
  (Dnr LTH G219 203/2001) 
  Bilaga § 49 C 
 
  P A Fagerholm informerade. 
   
§ 50 Arbetsgrupperna rapporterar 
  
 - Gruppen för gemensamma  forskarutbildningskurser 
 
  Kurs i Projektledning 
  Förslag till kursprogram och budget från avd för Byggnadsekonomi: bilaga § 50 
  
  Föredragande: Mats Persson 
 
  Beslut: 
  Förslaget diskuterades och tillstyrktes. Nämnden beslöt att kursstart ska ske under nästa läsår. 
 
 - Rekryteringsgruppen   
   
  Föredragande: Stig Stenström 
 
  Kursansvarig för Kommunikationsteknik har som tidigare överenskommits tillsänt Sydsvenska 
  Dagbladet kursdeltagarnas populärvetenskapliga sammanfattningar. Ännu har inget publicerats. 
 
  Vidare informerade Stenström om sin undersökning om förekomsten av  s k skuggdoktorander. 

Nämnden diskuterade frågan och uppdrog åt ordföranden att informera LTHs styrelse om 
nämndens uppfattning att skuggdoktorander inte får finnas. 

   
§ 51 Allmän studieplan för forskarutbildning i Reglerteknik (TEFRTF 00) 
 Förslag: bilaga § 51 A 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt göra en ändring i förslagets avsnitt 4. Behörighet, första stycket, rad tre, där ordet 
civilingenjörsnivå bytes ut mot magisternivå. Med denna ändring fastställdes allmän studieplan för 
forskarutbildning i Reglerteknik enligt bilaga § 51 B. 
 

§ 52 Allmän studieplan för forskarutbildning i Förbränningsmotorer (TEMVKFFB) 
 Förslag: bilaga § 52 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Förbränningsmotorer enligt förslaget. 
 
§ 53 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk logistik (TEMTTFTU) 
 Förslag: bilaga § 53 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Teknisk logistik enligt förslaget. 
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§ 54 Allmän studieplan för forskarutbildning i Signalbehandling (TEETTFSB) 
 Förslag: bilaga § 54 A 
 
 Beslut: 

Då arbetsgruppens förslag till ändringar inte helt överensstämde med det inlämnade förslaget, 
lämnade ordföranden följande yrkande: 

-  att i avsnitt 6. Kursdelen, ett nytt stycke lägges till efter andra stycket enligt 
”Kursdelen består av dels obligatoriska kurser dels valfria kurser. Den speciella sammansättning av valfria 
kurser som blir aktuell för doktoranden väljs i samråd med handledaren och de speciella önskemål som 
doktoranden har kan då lämpligen tas upp. Det vetenskapliga arbetet kräver som regel ytterligare studier 
inom ett eller flera specialområden utöver det beskrivna kurspaketet i avsnitt 6.3. En del av dessa studier 
kan rymmas inom en eller flera valfria kurser.” 

-  att i avsnitt 6.2 andra, tredje och fjärde meningarna strykes 
 
Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Signalbehandling,  
bilaga § 54 B. 

 
§ 55 Allmän studieplan för forskarutbildning i Elektronikkonstruktion (TEETIFEK) 
 Förslag: bilaga § 55 A 
 
 Beslut: 

Då arbetsgruppens förslag till ändringar inte helt överensstämde med det inlämnade förslaget, 
lämnade ordföranden följande yrkande: 
 
- att i avsnitt 4 första stycket ersätts med 

”För behörighet att antas i forskarutbildning i elektronikkonstruktion krävs att studenten avlagt 
civilingenjörsexamen i elektroteknik, datateknik eller teknisk fysik eller motsvarande. Vidare krävs att 
studenten styrkt kunskaper motsvarande de grundläggande kurserna inom civilingenjörsutbildningen i 
elektroteknik i ämnena kretskonstruktion och elektroniska system, samt fördjupning på magisternivå 
inom elektronikkonstruktion.” 

 -  att i avsnitt 6 tredje stycket ersätts med 
”Det vetenskapliga arbetet kräver som regel ytterligare studier inom ett eller flera specialområden utöver 
det beskrivna kurspaketet. En del av dessa studier kan rymmas inom en eller flera kurser. 
Kurser på grundutbildningsnivå kan, om de har anknytning till forskarutbildningen, ingå i 
forskarstudierna. Kurser som tillgodoräknas från grundutbildningsnivån får inte ingå i examen för 
grundutbildningen.”     

 - att i avsnitt 6.2 andra meningen strykes 

 - att i avsnitt 6.3 första underrubriken ersätts med   
  ”I. Introduktionsblock till forskarstudier (minst 5 poäng)” 

 - att i avsnitt 6.3 under första underrubriken tredje meningen strykes 
 

Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Elektronikkonstruktion,  
bilaga § 55 B. 

 
§ 56 Allmän studieplan för forskarutbildnng i Radiosystem (TEETIFRS) 
 Förslag: bilaga § 56 A 
 
 Beslut: 

Då arbetsgruppens förslag till ändringar inte helt överensstämde med det inlämnade förslaget, 
lämnade ordföranden följande yrkande: 

- Förslag att i avsnitt 6.2 första meningen ersätta orden ”35 poäng” med ”minst 35 poäng”. 
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§ 56 forts  

- Förslag att i avsnitt 6.3 ersätta första underrubriken med 
”I. Allmänna kurser för forskarstudier, minst 5 poäng” 

 
Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Radiosystem enligt  
bilaga § 56 B. 
 

§ 57 Allmän studieplan för forskarutbildning i Matematik (TEFMAF00) 
 Förslag: bilaga § 57 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Matematik enligt förslaget. 
 
§ 58 Delegationsordningen inom forskarutbildningen 
 
 Föredragande: Bo Jacobson 
 
 Diskussionspunkt. Ärendet kommer att återupptas vid ett senare tillfälle. 
 
§ 59 Stipendier 
 

Ordföranden informerade om rektor Thomas Johannessons meddelande att Stiftelsen för Strategisk 
Forskning har tilldelat 20 yngre forskare var sitt anslag på 10 milj kr för sex års forskning. Pengarna 
går till personer som väntas bli framtidens forskningsledare inom högskolan och näringslivet. Av 
dessa 20 personer kommer fyra från LTH. 

 
§ 60 Utvärderingsresultat 
 
 Information av ordföranden. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Thomas Jonsson               


