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§ 13 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Daniel Sjöberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 14 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 15 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Följande tillägg ska göras i protokoll från 2002-01-24: 
 Betr § 9 Allmän studieplan för forskarutbildning i Numerisk analys (TEEDAFNA) 
 Förslag: bilaga § 9 
 Betr § 10 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitektur (TEAAAF00) 
 Förslag: bilaga 10 
 Jmfr § 147/2001 
 
 Med dessa ändringar lades protokollet ad acta. 
 
§ 16 Meddelanden 
  
 – Bredda Din miljöforskning 
  Information om SCOPE Scientific Programme 2001-2004: bilaga § 16 
 
 – Idéseminarium den 22/2 kring “Att handleda – med fokus på roller och relationer” 
  Ordföranden informerade 
  
 – ”Universitetsstyrelsens förslag (december 2001): Riktlinjer för relationer mellan 

institutioner/fakulteter och forskarstuderande vid Lunds universitet” 
  Ordföranden informerade om att nämnda förslag till riktlinjer kommer att gå ut på remiss.
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§ 17 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  
 Ordföranden informerade om att det nyss avhållna seminariet behandlade kvinnliga 
 doktoranders situation vid universitetet, och att nästa seminarium kommer att fortsätta 
 behandlingen i samband med att man diskuterar den psykosociala miljön i stort. 
 

Vidare har man diskuterat frågor kring de stiftelsefinansierade forskarskolorna och de speciella 
krav som dessa stiftelser ibland ställer. 

 
§ 18 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
  Tabell 1. Synpunkter på utbildningens innehåll, från kvinnor och män: bilaga § 18 A 
 
  Jmfr § 144/2001 
 
  Föredragande: Stig Stenström 
 
  Stenström informerade om enkäten, som besvarats av totalt 53%, varav 48% är kvinnor. 
  En total sammanställning beräknas vara klar i maj, men redan nu kan man av svaren utläsa,  
  att det som saknas mest efter genomförd utbildning är projektledning och  

  omvärldsperspektiv. 
 
 – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström och Per Anders Fagerholm 
 
  Individuella studieplaner 
  Stenström meddelade att ca 350 doktorander fortfarande saknar uppdaterad individuell 
  studieplan, trots att prefekterna på sitt senaste möte informerats om att det är de som har 
  ansvaret för institutionens forskarutbildningsfrågor. 
   

Studierektorerna kommer att fortsätta påtryckningarna på berörda ansvariga och 
huvudhandledare.   
 

 � Arbetsgruppen för handledarutbildning 
  Sammanställning av ”Utvärdering av seminariehalvdag om forskarhandledning och 
  forskarutbildning”: bilaga § 18 B 
 
  Föredragande: Stefan Kröll och Kerstin Barup 
 
  Av sammanställningen framgår, att både handledare och doktorander upplever, att stödet 
  från LTH är otillräckligt. 
  

Arbetsgruppen har varit i kontakt med Gunilla Amnér på UPC. Nämnden ser positivt på 
att det nu finns medel centralt som kan skapa fler diskussionstillfällen i mindre grupper för 
handledare, t ex institutionsvis.  En lämplig mall för en sådan diskussion kommer att 
upprättas.  
 
Vidare diskuterade nämnden planerna inför Forskarutbildningens dag, som kommer att äga 
rum i slutet av maj. Ett tema kommer att vara forskarhandledning, ett annat resultatet av 
ovan nämnda enkät omkring utbildningens innehåll, utförd av Rekryteringsgruppen. 
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§ 19 Principer för finansiering av forskarutbildningkurser med deltagare från andra 
 institutioner än den kursgivande  
 Diskussionsunderlag inför mötet i Arbetsgruppen för gemensamma forskarutbildningskurser
 den 1/3 2002: bilaga § 19 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Jmfr § 7 
  
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade fördelningsprinciperna vid finansiering av nämnda typ av kurser. En 
 grupp måste tillsättas för bedömning av de aktuella kursernas nivå. 
 
 Arbetsgruppens förslag till finansieringsprinciper ska föreligga på nämndens nästa 
 sammanträde. 
 
§ 20 Rekrytering av kvinnliga doktorander samt deras situation 
 ”Varför mår kvinnliga doktorander så dåligt?” Inbjudan från SULF/Lund till paneldebatt 
 den 5 mars: bilaga § 20 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 

Nämnden är medveten om problemen, som dock inte är generella för alla miljöer inom LTH. 
Minst problem upplever man på institutioner där det finns flera kvinnliga handledare. 
 
Ordföranden rekommenderade paneldebatten den 5 mars, jmfr bilagan. 
 
Stig Stenström meddelade, att ärendet kommer att tas upp som en punkt på 
Forskarutbildningens dag. Även forskarutbildningsnämndens bidrag på höstens 
Arbetsmarknadsdagar kommer att uppmärksamma frågan. 

 
§ 21 Allmän studieplan för forskarutbildning i Byggnadsmekanik (TEVSMF00) 
 Förslag: bilaga § 21 
 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Byggnadsmekanik i enlighet 
 med förslaget. 
 
§ 22 Kvalitetsfrågor 
 
 Beslut: 
 Ärendepunkten utgår p g a tidsbrist. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Daniel Sjöberg 


