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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Thomas Jonsson doktorand 
  Ann Persson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Annette Nilsson doktorand 
  Anders Rantzer professor 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup  professor, studierektor 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor 
  Mattias Olsson doktorand 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Bo Jacobson professor 
  Gunnar Sparr professor  
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 68 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Annette Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 69 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 70 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 12 juni lades ad acta. 
 
§ 71 Meddelanden 
  
 – Lunds universitets föreskrifter om stipendier (2002-06-27) 
  (Dnr B7 3533/2002) 
 
  Mattias Olsson informerade.  
  
  Jmfr § 73 
 
 – Personalförändring inom ”Övergripande utbildningsplanering” på LTHs kansli 
   
  Per Anders Fagerholm meddelade att Camilla Hedberg har efterträtt Gunilla Boström. 
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 – Kartläggning av förekomsten av s k skuggdoktorander 
 

Per Anders Fagerholm informerade om att Planeringsenheten vid Lund universitet sänt ut 
en enkät till samtliga institutioner angående förekomsten av ”skuggdoktorander”.  
Fagerholm ämnar sända ut en LTH-relaterad enkät rörande samma frågeställning. 

   
§ 72 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Ordföranden informerade från Forskarutbildningsrådets senaste möte, bl a  
 
– om diskussionen kring hur man ska gå vidare i arbetet sedan svar inkommit på remissen 
 om ”Regelverket” 
 
– om utbildning av handledare inom forskarutbildning vid Lunds universitet i UCLUs regi 
 Förslag till kursprogram: bilaga § 72 
 
 Forskarutbildningsnämnden diskuterade förslaget. 
 

§ 73 ”Skuggdoktorander” och stipendiefrågor  
 
 Föredragande: ordföranden och P A Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Frågorna diskuterades ingående och nämnden uppdrog åt Fagerholm att i samråd med  
 personalavdelningen formulera en tolkning av gällande regler till LTHs institutioner. 
 Information ska även lämnas på kommande prefektmöte. 
  
§ 74 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper – revidering av sammansättning och 
 målformuleringar 
 Sammanställning fr o m hösten 2001: bilaga § 74 A 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt göra smärre ändringar i sammansättningen av några arbetsgrupper, enligt 
 bilaga § 74 B. 
 
§ 75 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
Föredragande: Stig Stenström 
    

  Forskarutbildningens dag  
 
  Beslut: 
  Nämnden diskuterade ett antal förslag till programpunkter och uppdrog åt arbetsgruppen 
  att arbeta vidare med programmet. Tidpunkten för Forskarutbildningens dag fastställdes till 
  den 4 oktober. Information om detta ska snarast sändas ut. 
 
  Rekryteringsdag 
 
  Beslut: 
  Forskarutbildningsnämnden ska även i år delta i LTHs arbetsmarknadsdagar (ARKAD) den
  13-14 november men kommer också att anordna en egen rekryteringsdag redan på 
  eftermiddagen den 31 oktober.  
  Arbetsgruppens förslag till programpunkter diskuterades.  
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§ 76 Förslag till allmänna studieplaner för forskarutbildningen 
 
 Förslag till resterande fyra allmänna studieplaner saknas fortfarande.  
 Christoffer Norberg meddelade att ett förslag från Brandteknik kan förväntas till nästa 
 sammanträde. 
 
§ 77 Översyn av ”Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH” (1999-09-06) 
 Jmfr § 63 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Reviderat förslag till föreskrifter föreligger ännu inte, men nämnden diskuterade bland annat 
 förlängningsproblematiken, som kan uppstå vid vissa doktorandanställningar. 
   
§ 78 Ny antagningsordning 
 Jmfr § 63 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Förslag till ny antagningsordning föreligger ännu inte. 
  
§ 79 Kvalitetsfrågor 
 
 Föredragande: ordföranden 
 
 Betr nämndens remiss till LTHs forskningsnämnder: ”Effekter av den nya forskarutbildningen”
 (jmfr § 58) har hittills ett yttrande inkommit, från Forskningsnämnd Kemiteknik. 
 
§ 80 Förbättrade instruktioner till betygsnämnder 
 Förslag från Karin Brundell-Freij: bilaga § 80 
 Jmfr § 65 
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij  
 
 Beslut: 

Nämnden diskuterade förslaget och gjorde vissa ändringar. Då praxis eventuellt kan variera 
beroende på ämnenas karaktär uppdrogs åt Brundell-Freij att företa en enkel remissbehandling 
hos LTHs forskningsnämnder innan instruktionerna fastställes på nästa sammanträde. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Annette Nilsson 


