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 Bo Jacobson professor, fr o m § 64 
 Thomas Jonsson doktorand 
 Mattias Olsson doktorand 
 Daniel Sjöberg doktorand 
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 Kerstin Barup professor, studierektor, t o m § 73 
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 Stig Stenström professor, studierektor, t o m § 79 
 Per Anders Fagerholm avd direktör 
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§ 61 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 62 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:  
Ärende 8 N. Allmän studieplan i Miljöpsykologi  och Ärende 9. Fastställande av datum för nästa 
sammanträde behandlas efter ärende 8 E. Allmän studieplan i Hållfasthetslära.  

 
§ 63 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från den 10 maj lades ad acta. 
 
§ 64 Meddelanden 
 - Matematikutbildning vid Lunds universitet 
  Utdrag ur en självvärdering från Matematikcentrum: bilaga § 64 
 
  Ordföranden och Gunnar Sparr informerade. Bl a nämndes Högskoleverkets direktiv, som varit 

problematiska för Matematikscentrum, eftersom matematikundervisning här sker vid två 
fakulteter.  

 
§ 65 Information från mötena i de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
 

Ordföranden, Mattias Olsson och Daniel Sjöberg informerade om några av de viktigaste ärendena 
som diskuterats i Forskarutbildningsrådet och på seminarierna, d v s den s k rättighetslistan samt 
förslaget om en gemensam antagningsordning för hela universitetet  

 
§ 66 Utseende av ny ledamot efter Peter Sellers i kommittén för utdelning av resestipendier 
  
 Föredragande: ordföranden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt uppdra åt Forskningsnämnden för Bygg- och Maskinteknik att utse en ny ledamot.  
  i nämnda kommitté. 
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§ 67 Arbetsgrupperna rapporterar 
  
 - Gruppen för gemensamma  forskarutbildningskurser 
  Skrivelse från arbetsgruppen: bilaga § 67 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Beslut: 

Betr kursen i Kommunikationsteknik beslöt nämnden att som en temporär åtgärd inför den 
kommande terminen sänka den budgeterade kurskostnaden från 145 kkr till 125 kkr. Ev 
utvärdering och vidare diskussioner om hur kursen ska utvecklas får sedan fortsätta under 
hösten. 
 
Vidare återupptog nämnden tidigare diskussioner kring finansieringen av forskarutbildnings-
kurser. Man enades om att LTHs ledning måste ge signaler uppåt att mer medel behövs till 
forskarutbildningen. Arbetsgruppen ska till nästa sammanträde arbeta fram ett förslag till 
finansieringsprinciper som underlag för vidare diskussioner inför budgetförhandlingarna. 
 
Kröll meddelade att arbetsgruppen för närvarande diskuterar en kurs i ekonomi/ 
ekonomistyrning med avdelningen för Produktionsekonomi.   

   
§ 68 Allmän studieplan för forskarutbildning i Aerosolteknik (TEMAMFAT) 
 Förslag: bilaga § 68  
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Aerosolteknik enligt förslaget. 
 
§ 69 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetsmiljöteknik (TEMAMF00) 
 Förslag: bilaga § 69 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Arbetsmiljöteknik enligt förslaget. 
 
§ 70 Allmän studieplan för forskarutbildning i Byggnadsmaterial (TEVBMF00) 
 Förslag: bilaga § 70 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Byggnadsmaterial enligt förslaget. 
 
§ 71 Allmän studieplan för forskarutbildning i Förpackningslogistik (TEMTTFFU) 
 Förslag: bilaga § 71 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Förpackningslogistik enligt förslaget. 
 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                                                          3(5) 
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2001-06-15 
___________________________________________________________________________________  
§ 72 Allmän studieplan för forskarutbildning i Hållfasthetslära (TEFHLF00) 
 Förslag: bilaga § 72 A 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Då det nu inlämnade förslaget (bilaga 72 A) inte överensstämmer med det ursprungliga och av 
institutionsstyrelsen tidigare godkända förslaget betr examenskraven i avsnitt 3, yrkade Daniel 
Sjöberg på att det ursprungliga förslaget skulle kvarstå.   

  
Efter diskussion beslöt nämnden i enlighet med Sjöbergs yrkande att det ursprungliga, mer flexibla 
förslaget skulle kvarstå, d v s att i avsnitt 3. minimikravet för kurser inom licentiatexamen skall vara 
30 poäng och minimikravet för avhandlingsdelen inom doktorsexamen skall vara 80 poäng.  
 
Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Hållfasthetslära,  
bilaga § 72 B. 
 

§ 73 Allmän studieplan för forskarutbildning i Miljöpsykologi (TEAAMF00) 
 Förslag: bilaga § 73 A 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Beslut: 

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

-  att i avsnitt 4. första stycket ersätts med 
”För behörighet att antas till forskarutbildning i miljöpsykologi krävs att studenten avlagt en 
grundexamen i högskolan på minst ”Bachelor”-nivå omfattande minst 120 poäng (t ex arkitektexamen, 
civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad eller lantmäteri, högskoleexamen i industridesign eller 
psykologexamen). Vidare krävs att studenten styrkt kunskaper motsvarande minst 60 poäng i psykologi 
eller fördjupning på magisternivå i för forskarutbildningen relevant ämne.” 

-  att i avsnitt 7.2  tredje meningen stryks 

 
Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Miljöpsykologi,  
bilaga § 73 B. 
 

§ 74 Nästa sammanträde 
 
 Beslut: 
 Nämnden sammanträder nästa gång måndagen den 27 augusti 2001 kl 13.30. 
 
§ 75 Allmän studieplan för forskarutbildning i Konstruktionsteknik (TEVBKF01) 
 Förslag: bilaga § 75 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Konstruktionsteknik enligt förslaget. 
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§ 76 Allmän studieplan för forskarutbildnng i Maskinkonstruktion (TEMMKF00) 
 Förslag: bilaga § 76 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Maskinkonstruktion enligt förslaget. 

 
§ 77 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk akustik (TEVTAF00) 
 Förslag: bilaga § 77 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Teknisk akustik enligt förslaget. 
 
§ 78 Allmän studieplan för forskarutbildning i Rehabiliteringsteknik (TETNSF00) 
 Förslag: bilaga § 78 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Rehabliteringsteknik enligt förslaget. 
 
§ 79 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teletrafiksystem (TEETSF00) 
 Förslag: bilaga § 79 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Teletrafiksystem enligt förslaget. 
 
§ 80 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teoretisk elektroteknik (TEETEF00) 
 Förslag: bilaga § 80 A 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut 

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

-  att i avsnitt 4. första stycket ersätts med 
”För behörighet att antas till forskarutbildning i teoretisk elektroteknik krävs att studenten avlagt en 
civilingenjörsexamen i elektroteknik eller teknisk fysik eller motsvarande. Vidare krävs att studenten 
styrkt kunskaper motsvarande de grundläggande kurserna inom civilingenjörsutbildningen i elektroteknik 
i ämnena matematik, fysik och teoretisk elektroteknik, samt fördjupning på magistenivå inom 
elektromagnetisk fältteori.” 

 -  att i avsnitt 5. tredje stycket ersätts med  
” Urval bland behöriga sökande sker med ledning av resultat i grundexamen, där speciellt självständiga 
arbeten (t ex examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär beaktas, samt genom intervju av de 
sökande.” 

 -   att i avsnitt 7.  i fjärde meningen ordet ”avhandlingsområde” ersätts med ”området för det 
vetenskapliga arbetet”. 

 
Med ovanstående ändringar beslöt nämnden fastställa allmän studieplan i Teoretisk elektroteknik 
bilaga § 80 B. 
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§ 81 Allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell elektroteknik (TEEIEF00) 
 Förslag: bilaga § 81 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt återremittera förslaget till arbetsgruppen. 
 
§ 82 Allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell automation (TEMIEF00) 
 Förslag: bilaga § 82 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut  
 Nämnden beslöt återremittera förslaget till arbetsgruppen. 
 
§ 83 Allmän studieplan för forskarutbildning i Värme- och kraftteknik med inriktning mot 

Energihushållning (TEMVKFEH) 
 Förslag: bilaga § 83 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut  

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan i Värme- och kraftteknik med inriktning mot 
Energihushållning enligt förslaget. 

 
§ 84 Allmän studieplan för forskarutbildning i Maskinelement (TEMMEF00) 
 Förslag: bilaga § 84 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg och Bo Jacobson 
 
 Beslut  

Nämnden diskuterade innehållet i avsnitt 4. andra meningen och beslöt återremittera förslaget till 
arbetsgruppen. 

 
§ 85 Avslutning 
 

Doktorandrepresentanterna Thomas Jonsson och Daniel Sjöberg meddelade att de nu lämnar sina 
uppdrag i Forskarutbildningsnämnden. Ordföranden framförde ett varmt tack för deras värdefulla 
bidrag till nämndens arbete och önskade dem lycka till i framtiden. 

 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Mattias Olsson               


