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Närvarande ledamöter: 
 Klas Malmqvist professor, ordförande 
 Karin Brundell-Freij univ lektor 
 Torbjörn Håkansson doktorand 
 Bo Jacobson professor 
 Mattias Olsson doktorand 
 Henrik Sandler doktorand 
 Gunnar Sparr professor   
Suppleant: 
 Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
 Karim Andersson vice kårordförande-TLTH 
 Stefan Kröll professor, studierektor 
 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
 Anders Rantzer professor 
 Stig Stenström professor, studierektor 
 Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
 Olov Sterner professor  
__________________________________________________________________________________
§ 118 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Henrik Sandler att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 119 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Ärendena 8. –  Kvalitetsfrågor och 9. –  Antagningsordning för forskarutbildningen utgår, i övrigt 
 godkändes föredragningslistan. 
 
§ 120 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 28 september är ännu inte justerat. 
 
§ 121 Meddelanden 
 – Den öppna högskolan (proposition  2001/02:15) 
 

Ordföranden informerade bl a om förslaget att det ska vara möjligt att anta doktorander enbart 
till lic-examen. 

 
 – Meddelanden ang antagning till forskarutbildning, protokollsutdrag § 47 från LTHs 

styrelse den 17/9 2001: bilaga § 121  
 
  Ordföranden informerade. 
 
 – CF:s Doktoranddag den 9 november 
 
  Mattias Olsson informerade.  
  Eventuellt kommer en studierektor för LTHs forskarutbildning att vara närvarande. 
 
 – Ny modell för doktorandlöner 
 
  Ordföranden informerade.  
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§ 122 Information från mötena i de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
 
 Ordföranden informerade om att den gemensamma Antagningordningen är antagen, men att den 
 förmodligen måste rivas upp igen p g a ovannämnda proposition. 
 
 Diskussionerna beträffande den s k Rättighetslistan pågår fortfarande. 
 
§ 123 Mål för Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
 Sammanställning av arbetsgruppernas förslag till målformuleringar: bilaga § 123 A 
 Förslag till målformuleringar från Daniel Sjöberg: bilaga § 123 B 
 
 Beslut: 

Nämnden diskuterade de båda förslagen till målformuleringar.  
Efter vissa smärre tillägg och ändringar antogs målformuleringar för arbetsgrupperna i enlighet med 
bilaga § 123 C. 
 

§ 124 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 – Arbetsgruppen för rekrytering 
   

Stig Stenström informerade om att enkäten (jmfr § 104) inom kort kommer att sändas ut till 
dem som avslutat sina forskarstudier under åren 1996-2000. 

 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 

 
 Nämndens ständigt återkommande diskussioner kring hur finansieringen lämpligen kan ske betr
 kurser som ges från andra kostnadsställen har även förts med P G Nilsson, som lovat 
 återkomma i frågan. 
 
 Vidare diskuterade nämnden lämpliga åtgärder för att lösa problemet med översökta kurser. 
 

Frågan om kursgivning på engelska återupptogs och diskuterades (jmfr skrivelsen från 
doktorander vid Livsmedelsteknologi: bilaga § 104 B). Likaså diskuterades möjligheten för LTH  
att erbjuda kurser i svenska för utländska studerande och lärare. 

 
 – Handledargruppen 
 

Gruppen informerade om det gemensamma seminariet med forskningskollegierna FIME och 
Bygg- och Maskinteknik. 

  
§ 125 Industridoktorand vid LTH 
 Villkoren för industridoktorander vid LTH samt  
 Exempel på avtal mellan LTH och Företaget:  bilaga § 125 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 

Efter diskussion beslöt nämnden att vissa delar i förslaget måste omarbetas till nästa sammanträde.  
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§ 126  Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitektur (TEAAAF00) 
 Förslag: bilaga § 126 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt bordlägga ärendet. 
 
§ 127 Allmän studieplan för forskarutbildning i Strömningsteknik (TEMMVFST) 
 Förslag: bilaga § 127 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Strömningsteknik i enlighet med 
förslaget. 
 

§ 128 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitekturhistoria (TEAHIF00) 
 Förslag: bilaga § 128  
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitekturhistoria i enlighet med 
förslaget. 

 
§ 129 Allmän studieplan för forskarutbildning i Datavetenskap (TEEDAFDV) 
 Förslag: bilaga § 129 A 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Datavetenskap enligt bilaga  
§ 1129 B. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
  
   Henrik Sandler 
   


