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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Karin Brundell-Freij univ lektor  
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Bo Jacobson professor 
  Thomas Jonsson doktorand  
  Ann Persson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand  
  Gunnar Sparr professor  
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup  professor, studierektor 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor 
  Mattias Olsson doktorand 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter:  
  Olov Sterner professor 
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§ 81 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Jonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 83 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 22 augusti lades ad acta. 
 
§ 84 Meddelanden 
 
 –  Inbjudan från Teknopol och TeknoSeed till seminarium för doktorander 
  Bilaga § 84  
  
§ 85 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Ordföranden informerade från Forskarutbildningsrådets senaste möte, där man bl a diskuterat 
Regelverket och dess tillämpning samt den planerade forskarhandledarutbildningen. 

 
§ 86 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
Föredragande: Stefan Kröll 
    

  - Forskarutbildningens dag den 4 oktober 
   Program: bilaga § 86 A 
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§ 86 forts 
 
   Beslut: 

Då utländska doktorander framfört önskemål om att programmet borde kunna 
genomföras på engelska i stället för på svenska, diskuterade nämnden möjligheten att för 
denna kategori doktorander anordna en engelskspråkig informationsdag med delvis 
annan karaktär.   

  
  - Rekryteringsdag den 31 oktober 
   Förslag till program: bilaga § 86 B 
 
   Beslut: 

Nämnden diskuterade de föreslagna programpunkterna, varvid ett antal synpunkter och 
nya förslag framfördes. Med anledning av detta ska arbetsgruppen utarbeta ett nytt 
programförslag som sedan ska sändas ut till ledamöterna för ytterligare synpunkter innan 
inbjudan går ut. 

   
§ 87 Allmän studieplan för forskarutbildning i Brandteknik (TEVBRF00) 
 Förslag: bilaga § 87 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Brandteknik i enlighet med
 förslaget. 
 
§ 88 Översyn av ”Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH” (1999-09-06) 
 Jmfr § 77 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Reviderat förslag till föreskrifter föreligger ännu inte, bl a på grund av vissa oklarheter kring lic-
 examen.  
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
   
§ 89 Ny antagningsordning 
 Jmfr § 78 
 
 Beslut: 
 Ärendet bordlades. 
 
§ 90 Kvalitetsfrågor 
 

Betr Forskarutbildningsnämndens remiss till LTHs forskningsnämnder: ”Effekter av den nya 
forskarutbildningen” (jmfr § 58) har ytterligare ett yttrande inkommit, från Forskningsnämnd 
FIME. 

 Yttrandet diskuterades av nämnden. 
 
§ 91 Förbättrade instruktioner till betygsnämnder 
 
 Jmfr § 80 
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij  
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§ 91 forts 
 
 Beslut: 

Då remissbehandlingen hos LTHs forskningsnämnder inte är avslutad bordlades ärendet till 
nästa sammanträde. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Thomas Jonsson 


