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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande   
  Ulf Ellervik docent  
  Pernilla Nevsten doktorand 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Jonas Borell doktorand t o m § 37 
  Ali Iranpour doktorand  
Övriga närvarande:  
  Kristin Alnemo vice kårordf TLTH 
  Kerstin Barup professor, studierektor, fr o m § 37  
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Rose-Marie Hermansson forskningsadm, protokollförare 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, § 33-37 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Mattias Olsson TeknD, § 38 
               Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Fredrik Edman doktorand 
  Paul Håkansson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Magnus Larson professor 
  Leif Sörnmo professor 
Övriga frånvarande:  
  Stefan Kröll professor, studierektor   

 ____________________________________________________________________ 
§ 33  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Pernilla Nevsten att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  
§ 34 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 35 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-05-12 lades ad acta. 
 
§ 36 Meddelanden 
  
 - LU-gemensamma arbetsgruppen för forskarutbildningsfrågor 

   Ordföranden informerade från möte med LU-gemensamma arbetsgruppen för    
   forskarutbildningsfrågor.    

 
 -  Handledarutbildning 

   Ordföranden informerade om att den  behörighetsgivande  forskarhandledarut- 
   bildningen, vilken alla handledare av doktorander måste genomgå, kommer att   
   fortsätta till hösten. 
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§ 37 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

Handledargruppen 
 Pernille Hammar Andersson informerade. 

 
Kursgruppen 

 Föredragande: Christoffer Norberg 
 

Informerades om ansökan från Matematikcentrum om ersättning för en 
forskarutbildningskurs i matematikdidaktik. Då kursen är ny och gäller ett 
område som inte ingått tidigare i forskarutbildningen kommer det att 
krävas extra utvecklingskostnader motsvarande 25 tkr förutom den 
ersättning som enligt beslut av rektor tilldelas kurser. Diskussion. 
 
Beslut: 
Nämnden tillstyrkte en specialsatsning på kursen matematikdidaktik. 

 
Per-Anders Fagerholm informerade bl a om en fristående kurs inom 
grundutbildningen i entreprenörskap och möjligheten för doktorander att 
antas till denna kurs. Vidare informerades om genomförandet av en kurs i 
immaterialrätt.  

 
Rekryteringsgruppen 
Föredragande: Christian Trädgårdh 
 
Informerades om forskarutbildningens dag,  vilken  kommer  att  genom- 
föras i mitten av september. Förslag på lämpliga personer att deltaga i 
sammankomsten från såväl högskola som näringsliv efterlystes. Diskussion. 

 
Beslut: 
Nämnden beslöt påminna om att förslag på lämpliga kandidater måste 
inlämnas inom det snaraste. 
 

§ 38 Uppföljning av individuella studieplaner 
  
 Utkast: Bilaga § 38 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Arbetet med att utreda de individuella studieplanerna och dess innehåll 

diskuterades. En del brister i hantering och innehåll i studieplanerna 
rapporterades, dock har flertalet prefekter och handledare en positiv inställning 
till att förbättra arbetet med planerna. Den mall LTH rekommenderar för 
inrapporteringen i LADOK används i liten utsträckning, vilket är en brist. 
Detta beror förmodligen på dålig marknadsföring från LTHs sida. 

  
 Beslut: 
 Arbetet med att sammanställa rapporten om uppföljning av studieplanerna 

fortgår. Nämnden beslöt därför återuppta ärendet vid dess nästa sammanträde.
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§ 39 Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
  
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Ordföranden informerade om den utvärdering av den teknikvetenskapliga 

forskarutbildningen som ska inlämnas till HSV 31 oktober. Det rapporteras att 
ämnesbeskrivningarna i det till högskolan tillsända materialet inte är korrekt 
definierade. Diskussion. 

 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt återuppta ärendet vid kommande sammanträde. Ordföranden 

tar kontakt med HSV för att reda ut definitionerna av ämnen.  
  
§ 40 Intro-dag för doktorander 
  
 Föredragande: Christian Trägårdh 
 
 Informerades om att en intro-dag för doktorander är planerad till mitten på 

september. Personliga inbjudningar ska skickas till samtliga nyantagna 
doktorander, även industridoktorander och doktorander med annan 
finansiering. Nämnden diskuterade huruvida en sådan introduktion ska 
betraktas som obligatorisk eller ej och om introduktionen ska ges även på 
engelska.  

 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt uttala sitt stöd för  

- att introduktionen ska betraktas som obligatorisk 
- att introduktionen ska hållas vid tre tillfällen/år samt  
- att den ska hållas på engelska vid ett tillfälle/år 

 
§ 41 Fastställande av sammanträdestider under hösten 2005  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att fastställa följande sammanträdestider under hösten 2005: 
 
 tisdagen den 30 augusti kl. 09.15 
 tisdagen den 27 september kl. 09.15 
 torsdagen den 20 oktober kl. 09.15 
 torsdagen den 24 november kl. 13.15  
 tisdagen den 20 december kl. 11.15 
 
§ 42 Övrigt 
  

Kristin Alnemo rapporterade från ett möte med doktorandsektionen, där 
man diskuterat möjligheten att förbättra kommunikationen och föra en 
tydligare dialog. Man kommer att  se  över  hur  kommunikationen  mellan  
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§ 42         forts       

 
doktorander och styrelse samt medlemmar m fl kan förbättras i en framtid. 
 

 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Pernilla Nevsten
  
 


