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Närvarande ledamöter:  
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Thomas Jonsson doktorand  
  Magnus Larson professor 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Ann Persson doktorand   
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Fredrik Edman doktorand 
Övriga närvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Pernille Hammar Andersson 1:e bs, pedagogisk konsult 
  Stefan Kröll professor, studierektor, t o m § 50 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
  Paul Håkansson doktorand, t o m § 50 
Frånvarande ledamöter:     
  Annette Nilsson doktorand 
  Leif Sörnmo professor 
___________________________________________________________________________ 
§ 44  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Mårtensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 45 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
 Förslag till allmän studieplan för forskarutbildning i Industridesign 
 
§ 46 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2003-08-27 lades ad acta. 
 
§ 47 Val av vice ordförande 
 
 Beslut: 
 Professor Magnus Larson valdes med acklamation till vice ordförande i 
 Forskarutbildningsnämnden t o m 2006-02-28. 
 
§ 48 Meddelanden 
  – Ordföranden informerade om ett UCLU-seminarium angående ”How to get 
   started” 
  – LTHs styrelse har den 16 september 2003 beslutat inrätta forskarutbildnings-

ämnet Industridesign 
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  – Ann Persson informerade om Doktorandsektionens kommande seminarier 
   under höstterminen, bl a   
   - Patent, kommersialisering och entreprenörskap 
   - Forskning och Etik med Göran Bexell 
   - Stress och stresshantering med Företagshälsan 
 
§ 49  Information från den LU-gemensamma arbetsgruppen avseende vissa 
 forskarutbildningsfrågor   
  
 Ordföranden informerade bl a om 
 
 – Rättighetslistan: bilaga § 49 
 
 – Den obligatoriska handledarutbildningen 
  Jmfr § 50 
  UCLUs undervisningskapacitet är i dagsläget otillräcklig, men planer finns att bl a 

LTHs docentkurs efter vissa justeringar ska kunna utgöra ett komplement. 
  
 – Lunds universitets utvärdering av forskarutbildningen  
  Inrapporteringen från LTH höll god kvalitet. 
 
 – Studiefinansiering 
  Stipendiefinansiering är förbjuden enligt tidigare beslut. 
 
 – Dimensionering av forskarutbildningen 
  Dimensioneringen förväntas öka i nästa budgetproposition.  
 
 – Doktorandspegeln 
  Nämnden menade att de vore värdefullt om Lunds universitet redovisade resultaten 

fakultetsvis.  
  
§ 50 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
 – Gruppen för introduktion av och information till doktorander 
   
  - Stefan Kröll informerade om att arbetsgruppen har sammanställt tillgängligt 
     informationsmaterial, som nu sänts ut till institutionerna för synpunkter och ev 
   komplettering. Ann Persson har även kontaktat doktoranderna.   
   Därefter ska delar av LTHs kansli kontaktas. 

 
-  Christian Trägårdh rapporterade från Vetenskapsrådets konferens, där man bl a 
 diskuterade frågan ”Är doktorander studenter eller anställda?” 

   
 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
   
  - ”Information Management and Reading Skills” 

Pernille Hammar meddelade att vissa förändringar gjorts i kursen, bl a på grund 
av utflyttningen av UB 2. 
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 - LTHs forskarutbildningskurser, allmänt 
   Nämnden diskuterade om avgifter ska tas ut för de externa doktorander som 

deltar i LTHs forskarutbildningskurser.  
   Det är idag endast doktorander från Malmö högskola som deltar utan avgift. 
 
  - Ersättning för doktorandkurser  
   Christoffer Norberg informerade om gruppens pågående arbete med hittills 

inkomna ansökningar från institutionerna. 
 
  - Docentkursen 
   Förslag till omarbetat innehåll: bilaga § 50 A 
   Jmfr § 49 
 
   Föredragande: Pernille Hammar Andersson 
 
   Nämnden diskuterade Docentkursens innehåll och frågan om var ansvaret för 

kursen ligger.  
   Kerstin Barup meddelade att Handledargruppen kommer att delta i översynen av  

kursinnehållet. 
    
§ 51 Förslag till allmän studieplan i Industridesign (TEIDEF01) 
 Förslag: bilaga § 51 A 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade framför allt behörighetsfrågan och beslöt göra vissa ändringar i 
 förslaget. 
 Allmän studieplan för forskarutbildningen i Industridesign antogs i enlighet med  
 Bilaga § 51B. 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont  Klas Malmqvist 
 
 
   Thomas Mårtensson 
  
  
 


