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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Magnus Larson professor 
  Ulf Ellervik docent, t o m § 50 
  Fredrik Edman doktorand 
  Paul Håkansson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Ann Persson doktorand 
Övriga närvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör  
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Stefan Kröll professor, studierektor, t o m § 50 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, protokollförare 
  Mildred Nerfont 1:e byråsekreterare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:  
  Leif Sörnmo professor 
  Pernilla Nevsten doktorand    
___________________________________________________________________________ 
§ 46  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Paul Håkansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 47 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 48 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-06-15 lades ad acta efter följande kommentar: 
 - § 43 onsdagen den 28 oktober kl 9.15 ska ändras till torsdagen den 28 oktober kl 9.15. 
 
§ 49  Meddelanden 
  

– Protokollsutdrag från Teknologkåren över nya doktorandledamöter i 
forskarutbildningsnämnden för tiden 040701--050630, bilaga § 49. 

 
– Pernille Hammar Andersson informerade om LTHs gemensamma 

forskarutbildningskurser.  
 

– Kerstin Barup informerade om LTHs handledarutbildning och om behovet av 
skriftlig kursutvärdering. Diskussion.  
Önskemål framfördes om att doktorandsektionen skulle utse en representant att 
delta i kursdag 2.  
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§ 50 Information om Högskoleverkets utvärdering av civilingenjörsutbildningen och 

forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 2005 
  
 Föredragande: Ordföranden 
  
 För att inleda arbetet med utvärderingen inbjuder Högskoleverket till ett upptaktsmöte 

den 9 september 2004 i Stockholm. Ordföranden och Gerd Olsson kommer att delta i 
mötet.  
Inbjudan, bilaga § 50. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt återuppta ärendet på nästa sammanträde för att tillsätta en arbetsgrupp 
för utvärdering av LTHs forskarutbildning. 

  
§ 51 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

– Rekryteringsgruppen 
 Förslag till aktiviteter gällande Rekryteringsgruppen och Kursgruppen 2004/05, 

bilaga § 51. 
 
 Föredragande: Christian Trägårdh 
  

  Beträffande förslag att bilda en ny arbetsgrupp för att bl a marknadsföra 
forskarutbildningen ute i näringslivet, jmf § 40, återupptogs diskussionerna från 
förra mötet. 

   
Vidare diskuterades doktorandernas arbetsvillkor efter avslutade forskarstudier.  
Arbetsmarknadsdagarna föreslogs som lämpligt forum även för doktorander. 

  
 Beslut: 

Som ledamöter att ingå i arbetsgruppen utsågs samtliga studierektorer, Fredrik 
Edman och Thomas Mårtensson. 

 
–  Gruppen för forskarutbildningskurser 
 
 Föredragande: Christian Trägårdh 
 

Per Anders Fagerholm informerade om att kursdatabasen fortfarande är bristfällig. 
En förutsättning för samarbetet med danska universitet är att denna fungerar. 

 
  Beslut: 
  Kursgruppen kommer att delta i arbetet med översyn av LTHs kursdatabas. 
    
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist   Paul Håkansson 
  
 


