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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Bo Jacobson professor 
  Mattias Olsson doktorand, fr o m § 39 
  Ann Persson doktorand 
  Gunnar Sparr professor, t o m § 39 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Henrik Sandler doktorand 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Olov Sterner professor 
___________________________________________________________________________
§ 34  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Ann Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 35 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:  
 – Ändring i högskoleförordningen 
 
§ 36 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från den 21 mars lades ad acta. 
 
§ 37 Meddelanden 
  
 – Beslut ang ny doktorandrepresentant i Forskarutbildningsnämnden, Ann 

Persson 
  (Dnr LTH A214 353/2002) 
  Bilaga § 37 A 
 
  Ordföranden hälsade Ann Persson välkommen. 
 
 – Internationella magisterutbildningar 
   
  P A Fagerholm informerade. 
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§ 38 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Meddelades att Lars Olof Nilsson kommer att ansvara för de centrala frågorna inom 
forskarutbildningen. 
 

§ 39 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström och Per Anders Fagerholm 
 
  - Individuella studieplaner 

Sammanställning ämnesvis av antalet doktorander med resp. utan uppdaterad 
individuell studieplan: bilaga § 39 A 

   
  Beslut: 

Stenström informerade om några tänkbara orsaker till att antalet doktorander utan 
aktuell studieplan fortfarande är oacceptabelt högt. Studierektorerna ska fortsätta 
sitt informationsarbete bland prefekter och huvudhandledare. Vidare kommer 
arbetsgruppen att stickprovsvis kvalitetsgranska ett antal studieplaner. 
 
- Forskarstuderande inskrivna efter den 1 april 1998 och som ej avslutat sina studier efter 4 års 
studier Sammanställning: bilaga § 39 B 

 
  Beslut: 

  Fagerholm informerade om att 32 doktorander inte har avslutat sina studier inom 
  den stipulerade tiden. Studierektorerna ska diskutera orsakerna till detta med berörd 
  doktorand och handledare.  
 
  I framtiden ska motsvarande sammanställning tas fram rutinmässigt, men någon 
  form av instrument måste utformas för att hitta lämplig tidpunkt när under 
  studierna kontrollen ska ske. 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
Villkor efter avslutade forskarstudier samt synpunkter på forskarutbildningens 
innehåll. Sammanställning av enkät till forskarstuderande som examinerats vid LTH 
under 1996-2000: bilaga § 39 C 

 
  Jmfr § 28 
 
  Föredragande: Stig Stenström 
 
  Beslut: 
  Nämnden uppdrog åt arbetsgruppen att med materialet som underlag skriva en 
  gemensam rapport med fyra kollegievisa bilagor. 
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§ 39 forts. 
  - Forskarutbildningens dag 
 
  Föredragande: Stig Stenström 
   
  Beslut: 

Den tidigare föreslagna tidpunkten, förmiddagen den 5 juni, gäller fortfarande, men 
lämplig föredragshållare måste snarast engageras. 

 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 

Nytt utkast till information till prefekterna angående ersättning för 
forskarutbildnings-kurser som ges till forskarstuderande från andra institutioner: 
bilaga § 39 D 
 
Jmfr § 29 
 
Föredragande: Christoffer Norberg 

 
Beslut: 
Nämnden diskuterade det nya utkastet och beslöt uppdra åt arbetsgruppen att göra 
de smärre ändringar som framkom i diskussionen. 
 

§ 40 Course Proposal: Spoken Technical Communication for Docotoral Students  
 Förslag från universitetslektor Margaret Newman-Nowicka: bilaga § 40 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 
 Då kursgruppen inte haft tillfälle att diskutera ärendet med Margaret Newman, kommer 
 frågan att återupptas på nästa sammanträde. 
 
§ 41 Allmän studieplan för forskarutbildning i Fastighetsvetenskap (TEVFTF00)  
 Förslag: bilaga § 41 
 
 Föredragande Mattias Olsson 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Fastighetsvetenskap 
 i enlighet med förslaget. 
 
 Vidare diskuterade nämnden olika åtgärder för att få in de resterande sex 
 studieplanerna, bl a antagningsstopp i dessa ämnen tills förslag till studieplaner 
 inkommit. Frågan återupptas på nästa sammanträde. 
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§ 42 Kvalitetsfrågor 
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij 
 
 Beslut. 
 Nämnden diskuterade vissa principiella frågor rörande betygsnämndernas arbete. 
 Ärendet återupptas som en särskild punkt på nästa sammanträde 
 
§ 43 Ändring i högskoleförordningen 
 Utdrag: bilaga § 43 
 
 Föredragande: Per-Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade fr a följande frågor:  
 - kan en doktorand anställas på deltid (5 kap. 3 a §)  
 - kan en doktorand antas enbart till lic-examen (8 kap. 2 §) 
 
 Nämnden beslöt att på LTH kommer inte någon antagning att ske enbart till lic-examen 
 eller till halvtidsstudier tills dess att klarhet nåtts inom Lunds universitet beträffande 
 dessa frågor. 
 
 Frågan återupptas på nästa sammanträde. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist                                            
 
 
  Ann Persson 


