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  Magnus Larson professor   
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  Paul Håkansson doktorand 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Nils Mattisson vice kårordf TLTH 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Jonas Borell doktorand  
  Leif Sörnmo professor  
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§ 76  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Pernilla Nevsten att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 77 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
Utseende av representanter i stipendiékommittén. 

 
§ 78 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-11-24 lades ad acta. 
 
§ 79 Meddelanden 

  
- Omstrukturering av utbildningsutbudet med anledning av Bologna-  
      processen 
   

   Per Anders Fagerholm informerade om anmodan från universitetet centralt   
   till områdena om redovisning av utbildningsutbudet med struktur-

förändringar föranledda av Bolgnaprocessen. 
 
   Diskussion. 
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- LTHs webbsidor för forskarutbildningen 
 

Per Anders Fagerholm informerade om arbetet med att omstrukturera LTHs 
webbsidor för forskarutbildningen. Synpunkter, i den mån sådana  finns, 
lämnas till Camilla Hedberg.  

       
§ 80 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar  
 Anteckningar från forskarutbildningens dag: bilaga § 80 
 

- Rekryteringsgruppen 
 

      Föredragande: Christian Trägårdh 
 

Christian Trägårdh rapporterade om vad som framkommit efter 
genomgången från Forskarutbildningens dag. Synpunkter på den 
individuella studieplanen och dess innehåll framfördes. Studierektorernas 
förslag innehållande beskrivning av kompetenser för anställningsbarhet 
samt beskrivning av planerad forskningsuppgift och forskningsinriktning 
presenterades för nämnden. 

 
I sammanhanget framfördes synpunkter på Fysicums mall för inläggning av 
individuell studieplan och vikten av ett användarvänligt verktyg till hjälp för 
institutionerna vid LTH. 
 
Diskussion. 
 

- Den obligatoriska handledarkursen 
 
Meddelades att handledarutbildningen nu kommer att samordnas med 
docentkursen. Separat handledarutbildning kommer dock att arrangeras 
även kommande termin. 
 

- Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

      Föredragande: Christoffer Norberg 
 
Informerades om att lite mer än hälften av LTHs institutioner tilldelats 
medel till forskarutbildningskurser. Det påpekades, att det vore önskvärt 
om tillströmningen av ansökningar blev större. Syftet är att få in så många 
kurser som möjligt. 
 

§ 81 Forskarutbildningsämnet Byggnadskonstruktion 
 Allmän studieplan  för  forskarutbildning i  Byggnadskonstruktion:  bilaga 
  § 81 A 
 Underlag till diskussion om forskarutbildningsämne: bilaga  § 81 B 
 
 Jmfr §§ 60, 67, 74 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
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 Diskussion. 
 
               Beslut: 
 Nämnden   beslöt  fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Byggnads- 
 konstruktion i enlighet med förslaget. 
  
§ 82 Antagning  endast  till  licentiatutbildning  –   rapportering   från  arbets-

gruppen 
  
 Jmfr §§ 51, 61, 68, 75  
 
               Beslut: 
 Nämnden beslöt att hänskjuta  ärendet till nästa sammanträde. 
  
§ 83 Fastställande av datum för första sammanträdet våren 2006 
 
 Beslut: 
 Nämnden sammanträder tisdagen den 14 februari 2006 kl 09.00. 
 
§ 84 Ev övrigt 
  

- Utseende av representanter i stipendiékommittén 
      

               Beslut: 
 Förslag på representanter att deltaga i kommittén föreligger ännu inte. 
 
 Ärendet återupptas på nämndens sammanträde i februari. 
 
 Ordföranden tackade ledamöterna för det utmärkta arbetet under den gångna 

mandatperioden. 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Pernilla Nevsten 
 


