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§ 69  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

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

§ 70 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 71 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-10-20 lades ad acta. 
 
§ 72 Meddelanden 

    
- Ordföranden meddelade att diskussioner ang planering och uppläggning av 

arbetet kommande period med anledning av LTHs nya organisation ägt rum.  
 
- Informerades om att man inför höstens doktorandintroduktion diskuterat att  

anordna motsvarande introduktion på engelska. Preliminärt datum för en 
sådan engelsk introduktion är satt till 15/2.   
  
Diskussion. 
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Beslut: 
Nämnden beslöt att det i introduktionen använda informationsmaterialet 
skall översättas till engelska. I samband härmed påpekades   att   informa-
tionen   om   forskarutbildningen   på   webben   bör uppdateras. Nämnden 
uppdrog åt  studierektorsgruppen  att  samordna  detta arbete. 
 

- Jonas Borell informerade från möte  med  arbetsgruppen  för  utformning  av   
   gemensam policy på forskningsområdet. 

 
- Per Anders Fagerholm informerade om remisser från HSV ang dels 

hantering av antagna doktorander  med anställning vid annan högskola samt  
dels problemet med  skuggdoktorander och hur dessa ska undvikas. 

 
-  Informerades om utvärderingen av forskarutbildningen. 

 
- Klas Risveden efterlyste dokument på engelska beskrivande  doktorandstegen  

vid LU. Begäran framfördes med anledning av  en  förfrågan  från       
Warszawa, Polen. 

 
- Nämnden informerades  om  att  stipendiekommittén framfört önskemål om   
   förslag på representanter att deltaga i kommitténs arbete från årsskiftet. 

 
Beslut: 

 Nämnden beslöt att utse representanter vid nästa sammanträde. 
 

-  Informerades om Forskarutbildningens dag  6/12  och  marknadsföringen av   
   densamma. 

  
§ 73 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar  
  

- Kursgruppen 
 

Föredragande: Christoffer Norberg 
 

Informerades från gruppens möte.  Nämnden diskuterade härefter bl a 
kursdatabasen. 
 

- Rekryteringsgruppen 
 

      Föredragande: Christian Trägårdh 
 

Meddelades att informationen ang  Forskarutbildningens dag 6/12 
presenterats vid LTHs arbetsmarknadsdagar ARKAD. Information om 
arrangemanget har även distribuerats till alla enheter vid LTH. 
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§ 74 Forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion 
  
 Jmfr §§ 60, 67 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
               Beslut: 
 Nämnden   beslöt  att   ärendet  med   allmän  studieplan  i   ämnet   Byggnads- 

konstruktion ska beredas  ytterligare  i  arbetsgruppen.  Ärendet  återupptas  till 
diskussion vid nämndens sammanträde i december. 

  
§ 75 Antagning  endast  till  licentiatutbildning  –   rapportering   från  arbets-

gruppen 
 Utkast: bilaga § 75 
 
 Jmfr §§ 51, 61, 68 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
  
 Per Anders Fagerholm redogjorde för arbetsgruppens uppdrag att ta fram ett 

förslag till beslut att förelägga styrelsen vad avser antagning endast till 
licentiatutbildning. Ett utkast presenterades för nämnden.  

              
 Diskussion.  
  
 Som ett starkt argument för antagning till endast licentiatexamen nämndes det 

ansträngda finansiella läget för institutionerna, som ett starkt motargument 
nämndes risken för sämre kvalitet i doktorandutbildningen och för minskad 
anställningstrygghet. 

 
               Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussion att arbetet i gruppen ska fortsätta. Ärendet 

återupptas på nästa sammanträde. 
  
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Martijn van Praagh 
 


