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Närvarande ledamöter:  
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Thomas Jonsson doktorand 
  Ann Persson doktorand   
  Leif Sörnmo professor 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Mattias Olsson doktorand 
Övriga närvarande: 
  Jeffrey Armstrong personaladministratör, § 28 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH 
  Stefan Kröll professor 
  Sonja Meiby personalchef, § 28 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter:   
  Henrik Sandler doktorand 
  Magnus Larsson professor 
___________________________________________________________________________ 
§ 23  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Ann Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 24 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med tillägget att under övriga frågor fastställa tidpunkt 
 för nästa sammanträde. 
 
§ 25 Val av vice ordförande 
 
 Beslut: 
 Ärendet återupptas på höstens första sammanträde. 
 
§ 26 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Med anledning av vad som meddelades i § 16 informerade Stefan Kröll om att Ann 
 Landin nu har fått klartecken som kursansvarig och startat Projektledningskursen. 
 Därefter lades protokollet från 2003-05-15 ad acta. 
 
§ 27 Meddelanden 
 
 – Avtal med Lunds universitet avseende köp av för staden relevant 

utvecklings- och forskningsarbete i syfte att etablera en forskningsbaserad 
utbildning inom logistikområdet 

  Bilaga § 27  
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 – Aktiviteter inom TLTHs doktorandsektion 
  Ann Persson informerade om olika aktiviteter och åtgärder inom sektionen, såsom 
  -  informationskväll för nya studeranderepresentanter i LTHs olika organ 
  -  utskick av skriftligt meddelande till nya doktorander om vikten av att upprätta 

individuella studieplaner och om ”Lönetrappan” för doktorander 
  -  seminarieserier för doktorander  
 
§ 28 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH samt Ny antagningsordning 
 

– Samordnad hantering av antagning och anställning av doktorand vid LTH 
  
 Förslag till blankett för ”Beslut om antagning till forskarutbildning och anställning 

som doktorand vid LTH”: bilaga § 28 A 
”Ärendegång i samband med ledigkungörelse, antagning och anställning av 
doktorand”: bilaga § 28 B 

 Jmfr § §18, 21, 22 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm, Jeffrey Armstrong, Sonja Meiby 
  

  Beslut: 
  Nämnden diskuterade förslaget ingående och uppdrog åt Armstrong att korrigera 
  blanketten enligt nämndens beslut. Därefter ska  blanketten snarast tas i bruk. 
 
 – Individuella studieplaner 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  På senaste prefektmötet hade Kröll bl a tagit upp frågan om individuella 
  studieplaner och man var där överens om vikten av att samtliga doktorander
  har uppdaterade studieplaner. Kröll hade också informerat om de eventuella 
  sanktioner som kan komma att vidtas mot de institutioner som inte har lagt in  
  doktorandernas individuella studieplaner i LADOK  
 
  Beslut: 
  Nämnden beslöt att till hösten upprätta en förteckning över de institutioner som 
  trots upprepade påstötningar inte har lagt in studieplanerna i LADOK. 
  Förteckningen kommer därefter att distribueras till samtliga prefekter på LTH. 
 
 – Icke aktiva doktorander 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
  Beslut: 

Nämnden diskuterade bl a problemet med att fastställa tidpunkten då studierna kan 
anses avbrutna för de inaktiva doktorander, som inte begärt studieavbrott och som 
man inte kan få kontakt med.  

 
Fagerholm fick i uppdrag att arbeta vidare med denna frågeställning. 
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– Ny antagningsordning för LTH 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
  Beslut: 
  Arbetsgruppen ska till nästa sammanträde lägga fram ett förslag till ny  
  antagningsordning för LTH. 
   
§ 29 Information från den LU-gemensamma arbetsgruppen avseende vissa 
 forskarutbildningsfrågor 
 
 Föredragande: ordföranden 
 

Arbetsgruppen kommer inte vara ett beslutande organ men ska däremot fungera som 
ett beredande organ. 

 
 Bl a hade arbetsgruppen diskuterat den nya forskarutbildningsutredningen, 
 Rättighetslistan samt genomförandet av handledarutbildningen.   
 
§ 30 Förslag till högskolepedagogisk utbildning på LTH 
 Jmfr § 29 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Kröll informerade från senaste prefektmötet och om hur man där såg på frågan om den 
 pedagogiska kursen får ingå i alla forskarexamina på LTH eller om kursen ska ingå i 
 institutionstjänstgöringen och om samma villkor skall gälla för hela LTH.   
 

Nämnden återupptog diskussionen från förra sammanträdet. Nämndens mening är, att 
det viktigaste trots allt är att doktoranderna deltar i kursen och att alla som vill gå den 
bereds plats. 
 
Nämnden kommer att ta kontakt med UCLU för ett klargörande av förutsättningarna 
för att så många som möjligt ska beredas tillfälle att delta i kursen.  
 

§ 31 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
 
 – Arbetsgruppen för forskarutbildningskurser 
  Uppdaterad skrivelse från arbetsgruppen ang fördelningen av medel under 2003: 
  bilaga § 31 
   
  Jmfr § 18 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 

Beslut: 
  Kröll meddelade att han informerat LTHs prefekter om vad som nu gäller betr 
  ersättning för de icke gemensamma forskarutbildningskurserna. 



 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                                                4 (4)     
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2003-06-12 
___________________________________________________________________________________  

 

§ 31  forts 
 
  Nämnden återupptar nästa termin diskussionerna kring de gemensamma 
  forskarutbildningskurserna. 

  
§ 32 Fastställande av tidpunkt för nästa sammanträde 
 
 Beslut: 
 Nämnden sammanträder onsdagen den 27 augusti 2003 kl 09.15 
 
Ordföranden tackade nämnden för arbetet under den gångna terminen och önskade alla 
en trevlig sommar. 
  
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist         
 
                
  Ann Persson 
 
 


