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  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand t o m § 68, delvis 
  Ulf Ellervik docent  
  Ali Iranpour doktorand 
  Pernilla Nevsten doktorand 
  Leif Sörnmo professor   
Övriga närvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:     
  Magnus Larson professor 
  Martijn van Praagh doktorand 
Övriga frånvarande: 
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Stefan Kröll professor, studierektor  

 ____________________________________________________________________ 
 
§ 62  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Ali Iranpour att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 63 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 64 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-09-27 lades ad acta. 
 
§ 65 Meddelanden 

    
 -  Bolognaprocessen 
                 Artikel: bilaga § 65 
 
   Föredragande: Per Anders Fagerholm 
  

  Nämnden diskuterade Bolognaprocessen, vilken  process syftar till att koordi-    
     nera högskolesystemen i Europa.  
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 -  Ny arbetsgrupp för utformning av gemensam policy på forskningsom- 
                  rådet 

    Informerades om att en ny arbetsgrupp för utformning av  gemensam policy 
    på forskningsområdet inrättats med representanter  från  samtliga  fakulteter.  
    Vidare informerades om en utredning av Anders Stening ang  nya  organisa-   
    tionsformer inom högskolan. 

 
§ 66 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar  
  

- Rekryteringsgruppen  
Utkast: bilaga § 66 
 

      Föredragande: Christian Trägårdh 
 
Ett utkast till poster avseende Forskarutbildningens dag presenterades för 
nämnden. Avsikten är att presentationsmaterialet ska visas upp vid LTHs 
arbetsmarknadsdagar ARKAD för att locka intressenter till arrangemanget. 
 

- Kursgruppen 
 

Föredragande: Christoffer Norberg 
 

Informerades om att gruppen inte haft något större tillflöde i antalet 
ansökningar om ersättning för forskarutbildningskurser under den gångna 
månaden. 
 

§ 67 Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningen i teknisk 
geologi 

 Uppdaterad studieplan för forskarutbildning i  teknisk geologi:  se bilaga § 59 B 
  (Dnr LTH G224 1045/2005) 
 
 Jmfr §§ 50, 59 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussion fastställa studieplanen i teknisk geologi.  
 
 Vidare beslöt nämnden att ärendet med  allmän studieplan i  ämnet  Byggnads- 

konstruktion ska beredas i arbetsgruppen för att därefter tas upp till diskussion  
vid nästa sammanträde. 

  
§ 68 Antagning endast till licentiatutbildning – rapportering från arbetsgruppen 
 Utkast: bilaga § 68 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
  
 Per Anders Fagerholm informerade ang vissa frågor rörande antagning endast 

till licentiatutbildning. Ett utkast till förslag framlades för nämnden.  
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               Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussion att arbetsgruppen ska arbeta vidare med 

ärendet för att härefter presentera ett modifierat förslag, vilket förslag sedan 
föreläggs styrelsen. 

  
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Ali Iranpour  
 


