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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand, t o m § 47    
  Ulf Ellervik docent, t o m § 51  
  Magnus Larson professor 
  Martijn van Praagh doktorand 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Paul Håkansson doktorand, fr o m § 47 
  Klas Risveden doktorand 
Övriga närvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor  
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Rose-Marie Hermansson forskningsadm, protokollförare 
  Nils Mattisson vice kårordf TLTH 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Mattias Olsson TeknD, § 48 
  Stefan Kröll professor, studierektor, fr o m § 49 
               Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Ali Iranpour doktorand  
  Pernilla Nevsten doktorand   
  Leif Sörnmo professor    

 ____________________________________________________________________ 
§ 43  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Martijn van Praagh att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 44 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 45 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-06-14 lades ad acta. 
 
§ 46 Meddelanden 

    
 -  Styrelsens beslut om nedläggning och inrättande av forskarutbildnings- 
                  ämne 
   (Dnr LTH G39 648/05): bilaga § 46 
  

   Ordföranden informerade.  
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§ 47 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper – rapportering samt ev 

aktualisering och förnyelse 
 Sammanställning: bilaga § 47 
 
 En genomgång av FUNs arbetsgrupper ht 05  gjordes. 
   
 -    Gruppen för forskarutbildningskurser 

Föredragande: Pernille Hammar Andersson 
 
       Nämnden informerades om att det föreligger ett stort intresse för höstens 
       kurser samt att en extra docentkurs kommer att ges under vecka 45.  
 
 -     Handledargruppen 
 
       Beslut:  
       Som ny ledamot i handledargruppen efter Ann Persson utsågs Jonas Borell. 
             
 -     Rekryteringsgruppen 

Föredragande: Christian Trädgårdh 
 
Nämnden informerades om forskarutbildningens dag 20/9 samt LTHs 
arbetsmarknadsdagar, ARKAD. 

  
       Beslut:  
       Som ny ledamot att ingå i arbetsgruppen utsågs Martijn van Praagh. 
 
               -    Gruppen för introduktion av och information till doktorander 
 
        Beslut:  

Gruppens sammansättning diskuterades. Nämnden beslöt återkomma till 
ärendet. Ett förslag till ny ledamot efter Ann Persson väntas föreligga vid 
nästa sammanträde.  
 

              -    Stipendiegruppen 
  

Beslut: 
Nämnden beslöt att en översyn av arbetsgruppen ska göras. 
 

               Diskussion. 
  
               Beslut: 
 Nämnden beslöt att en genomgång av vilka arbetsgrupper som ska finnas inom  
               nämnden görs. 

 
§ 48 Uppföljning av individuella studieplaner 
 Uppdaterad skrivelse: bilaga § 48 
  (Dnr LTH G224 896/2005) 
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forts  
 Jmfr § 38 
 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Genomgång och diskussion. 
 
§ 49 Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Ordföranden informerade om utvärderingen av den teknikvetenskapliga 

forskarutbildningen. Utvärderingen ska genomföras under hösten, varvid en 
beskrivning och analys av forskarutbildningen ska göras. Utvärderingen skall 
avges till Högskoleverket och vara verket tillhanda senast 31 oktober. 

  
§ 50 Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningen vid 

institutionen för elektrisk mätteknik 
 Förslag: bilaga § 50 
 (Dnr LTH G224 1044/2005 samt G224 1045/2005) 
 
 Bordlagt ärende. 
 
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade skrivelse från elektrisk mätteknik ang revidering av 

allmänna studieplaner för forskarutbildningen. Diskussionerna fortsätter både i 
arbetsgruppen och på nämndens nästa sammanträde. 

 
§ 51 Antagning endast till licentiatutbildning – Diskussionspunkt 
 PM: bilaga § 51 
  
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Bordlagt ärende. 
 
 Beslut: 
 Efter diskussion beslöt nämnden att återkomma till ärendet vid dess nästa 

sammanträde. 
 
§ 52 Bolognapropositionen 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 

Nämnden informerades om Bolognaprocessen, ett internationellt 
samarbetsprojekt inom grundutbildning och forskarutbildning. Genom 
bolognaprocessen står den högre utbildningen i Sverige inför en omfattande 
reform. Dock berörs grundutbildningen till större del än forskarutbildningen. 
Den i propositionen föreslagna sammanlagda längden av åtta år för både 
grund- och forskarutbildning uppmärksammades. 
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§ 53 Ev övrigt  
 Intro-dag för doktorander 
  
 Jmfr § 40 
  

Nämnden informerades om att introduktionsmötet för doktorander ska 
betraktas som obligatoriskt samt att det även ska hållas ett möte på engelska för 
utländska studenter. 

  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Martijn van Praagh
  
 


