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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  
Suppleant: 
 Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
 Karim Andersson vice kårordförande-TLTH, t o m § 135 
 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
 Per Anders Fagerholm avd direktör 
 Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
 Gunnar Sparr professor   
 Olov Sterner professor  
__________________________________________________________________________________
§ 130 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 131 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: 
 Punkterna 7. Industridoktorand vid LTH och 8. Kvalitetsfrågor utgår 
 Under Övriga frågor Policy betr kompensation till institutionerna för doktoranders nämnduppdrag 

  
§ 132 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från den 28 september lades ad acta.  
 I protokoll från den 25 oktober står Christoffer Norberg felaktigt som föredragande för § 129;
 föredragande skall vara Stefan Kröll. Med denna ändring lades protokollet ad acta. 
 
§ 133 Meddelanden 
 
 -- Den öppna högskolan (proposition  2001/02:15) 
  Mattias Olsson meddelade att det nya regelverket, som ännu inte föreligger i tryckt skick,
  förmodas träda i kraft den 1 juli 2002. Nämnden kommer att på nästa sammanträde närmare 
  diskutera den vidare hanteringen av de aktuella frågorna.  

Vidare informerade Karim Andersson om att han den 4 december ska träffa Tomas Östros för 
att bl a diskutera nämnda proposition. 

 
 – LTHs nya ledningsstruktur 
  Ordföranden informerade 
 
 – Civilingenjörsförbundets doktoranddag 
  Information 
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§ 134 Information från mötena i de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
 

Mattias Olsson informerade om att ”Riktlinjer för relationer mellan institutioner/fakulteter och 
forskarstuderande vid Lunds universitet” (den s k Rättighetslistan) nu är färdigbehandlad i Rådet  
och snarast ska sändas ut på remiss till fakulteterna. 
 

 Ordföranden informerade från ett LU-gemensamt seminarium angående bl a anställningsformer för 
 doktorander.  
 
§ 135 Arbetsgrupperna rapporterar 
   
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 
  Föredragande: Christoffer Norberg 
 
  Beslut: 
  Norberg informerade om att några av de doktorander, som begärt att de gemensamma kurserna 
  ska ges på engelska (jmfr § 104), har deltagit i arbetsgruppens senaste möte. 
 

Arbetsgruppen föreslår  
-  att vissa kurser, t ex ”Kommunikationsteknik” samt ”Vetenskapsteori och etik”, ibland ges 

på engelska. På LTHs hemsida ska detta tydligt framgå, likaså att man vid anmälan måste 
ange vilket språk man föredrar  

- att information och kursbeskrivningar rörande samtliga gemensamma forskarutbildningskurser även 
skall ges på engelska 

- att kursen i ”Kommunikationsteknik” ev kan ges i samarbete med Matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, där den redan ges på engelska 

- att urvalsprinciperna måste klargöras för varje gemensam forskarutbildningskurs 
Nämnden beslöt i enlighet med ovanstående förslag. 
 
Vidare diskuterade nämnden lämplig utformning av en gemensam kurs i forskningsmetodik. 
 

 – Handledargruppen 
 

Christoffer Norberg informerade från det gemensamma forskarubildningsseminariet med 
forskningskollegierna FIME och Bygg- och Maskinteknik. Utvärderingen av detta är ännu inte 
sammanställd, men allt pekar i en positiv riktning. 

  
§ 136 Antagningsordning för forskarutbildning 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 

Efter föredragningen diskuterade nämnden bl a hur forskarutbildningens olika finansieringsformer 
kan komma att påverka utlysning och ansökningsförfarande.  
Viktigt är att man inte ska kunna köpa sig till en utbildningsplats och att allt ansökningsförfarande 
måste ske öppet. 
Det är viktigt med ett regelverk, som dock inte får vara ett hinder.  
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§ 137  Allmän studieplan för forskarutbildning i Matematisk statistik (TEFMS00) 
 Förslag: bilaga § 137 
 
 Beslut: 

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

§ 138 Policy betr kompensation till institutionerna för doktoranders nämnduppdrag 
  

 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden anser att kompensation till institutionerna bör övervägas. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
  
   Mattias Olsson 
   


