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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ann Persson doktorand, t o m § 33  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Fredrik Edman doktorand 
  Lars-Henrik Ståhl docent, t o m § 32 
Övriga närvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor, § 30 - 33 
  Per Anders Fagerholm avd direktör  
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Mattias Olsson TeknD 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:  
  Ulf Ellervik docent 
  Thomas Jonsson doktorand  
  Magnus Larson professor   
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Annette Nilsson  doktorand      
  Leif Sörnmo professor 
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§ 27  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Fredrik Edman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 28 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande ändring: Punkten 7 behandlas före 
punkten 6, samt ett tillägg under Övriga frågor: Ersättning till forskarutbildningskurser 
 

§ 29 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-04-22 lades ad acta. 
 
§ 30 Meddelanden 
 

–  En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt  
  Betänkande av forskarutbildningsutredningen (SOU 2004:27) 
  Dnr I H9 1299/2004 
  Yttrande från LTHs styrelse: bilaga § 30 A 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 – Överlever den akademiska friheten? – en intervjustudie av svenska forskares 

villkor i universitetens brytningstid (HSVs rapport 2004:1 R) 
  Informationsblad: bilaga § 30 B 
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§ 30 forts 
 
  Ordföranden informerade om rapporten och rekommenderade i övrigt 

Högskoleverkets webbplats med dess intressanta rapporter  
 
§ 31 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 – Förslag att bilda en ny arbetsgrupp för att bl a marknadsföra 

forskarutbildningen ute i näringslivet  
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Beslut: 

Nämnden diskuterade förslaget och beslöt återuppta ärendet på nästa sammanträde 
för fortsatt diskussion och för att tillsätta en arbetsgrupp. 

  
 – Den obligatoriska handledarkursen 
   
  Kerstin Barup informerade 

  
 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

-  Stefan Kröll meddelade att båda kurserna i Vetenskapsteori kommer att ges under 
hösten. 

 
- Nämnden diskuterade olika möjligheter att lösa de problem som kan uppstå för 

icke svensktalande forskarstuderande, som har svårt att hitta tillräckligt antal 
kurser som ges på engelska. Ett sätt att lösa problemet är att på ett tidigt stadium 
informera utländska doktorander om på vilket språk kurserna ges. Den 
individuella studieplanen kan här även vara ett hjälpmedel. 

  
§ 32 Industridoktorander – särskilda antagningsregler? 
  
 Föredragande: Ordföranden  

 
Beslut: 
Nämnden diskuterade bl a den fortsatta finansieringen för en industridoktorand, om 
den ursprunglige finansiären får ekonomiska problem. 
Det bör vara möjligt att i undantagsfall anta en industridoktorand till enbart lic examen. 

 
§ 33 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH – Förslag 

Lokala föreskrifter om forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 33 A  
Befogenhetsfördelning och delegationer inom forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 33 B 
Föreskrifter om allmänna studieplaner för forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 33 C 
Föreskrifter om individuella studieplaner inom forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 33 D 
Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid 
LTH: bilaga § 33 E 
Föreskrifter om anställningar som doktorand vid LTH: bilaga § 33 F 
Råd och anvisningar för vissa framställningar rörande forskarutbildningen vid LTH:  
bilaga § 33 G 
 
Föredragande: Per Anders Fagerholm och Mattias Olsson 
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§ 33 forts 
 
 Diskussion. 
 Då nämnden inte längre var beslutsmässig, återupptas ärendet på nästa sammanträde. 

Man kunde dock konstatera att som en följd av diskussionen i föregående ärende (§ 32) 
måste vissa klargöranden göras i bilaga § 33 G, under punkten 2. 

 
§ 34 Ersättning till forskarutbildningskurser 
 Styrelsebeslut (dat 2004-05-12): bilaga § 34 
 

Per Anders Fagerholm informerade om handläggningsordningen för tilldelning av de medel 
styrelsen avsatt för att betalas ut till institutioner som bedriver forskarutbildningskurser. 
 

Ordföranden avslutade sammanträdet med att framföra ett tack till Mattias Olsson för hans värdefulla 
insatser alltsedan forskarutbildningsnämndens start.  
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist   Fredrik Edman 
  
 


