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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand t o m § 15, delvis 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
       Paul Håkansson doktorand 
  Ali Iranpour doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor   
  Björn Regnell univ lektor 
  Sven Åberg professor 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Martijn van Praagh doktorand  
Övriga närvarande:   
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Klas Risveden doktorand  
Övriga frånvarande:  
       Kerstin Barup professor, studierektor 
       Stefan Kröll professor, studierektor 
  ____________________________________________________________________ 
 
§ 11  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Ann-Sofi Jönsson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 12 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 13 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-12-20 lades ad acta. 
 
§ 14 Meddelanden 

  
- Doktorandintroduktion på engelska  
        

Nämnden informerades om att doktorandintroduktion på engelska äger 
rum 15/2. 

 
- Handledarutbildning 
 

Informerades om att handledarutbildningen i framtiden kommer att 
samordnas med docentkursen. Under våren kommer dock en separat 
handledarutbildning att arrangeras. 
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- Lunds universitets gemensamma råd för forskarutbildning 
 

Ordföranden informerade om LUs gemensamma råd för forskarutbildning, 
vars uppgift bl a är att utforma en  gemensam policy på forskningsområdet. 
 

-  Undersökning utförd av doktorandsektionen 
 

Jonas Borell informerade om en av doktorandsektionen utförd 
undersökning bland dess medlemmar ang doktoranders arbetssituation och 
institutionstjänstgöring. 
 

                    Beslut:  
Nämnden beslöt att doktorandsektionens rapport ska presenteras vid 
nämndens nästa sammanträde. 
 

-  Beslut fattade på delegation 
                   § 1 (2006-01-18), § 2 (2006-01-26), §§ 3-7 (2006-02-02), §§  8-10 (2006-02-07) 
                     
                   Ordföranden informerade om beslut fattade på delegation.  
   
                   Beslut: 
                   Protokollen lades ad acta. 

 
§ 15 Arbetsformer för Forskarutbildningsnämnden 
 
 Föredragande: ordföranden 
 

Nämnden informerades om LTHs nya organisation vad avser 
forskarutbildningen och arbetsformer för FUN. Ordföranden meddelade att 
diskussioner förts i Forskningssenaten ang arbetsuppgifter inom 
Forskarutbildningsnämndens ansvarsområde, bl a hantering av 
disputationsärenden. Förslag på arbetsordning föreligger dock ännu inte.   
 
Vidare informerades om forskarutbildningskurser. Det förekommer att vissa 
doktorander läser kurser som är avsedda för grundutbildningen inom ramen för 
sin forskarutbildning. Dylika kurser särredovisas i examensbeviset. Kurser som 
får ingå i examen inom ett forskarutbildningsämne ska framgå av ämnets 
studieplan. De kurser som ingår i doktorandens examen anges i den individuella 
studieplanen.  
 
Efter informationen följde en diskussion. 

 
§ 16 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar  
  

- Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

      Föredragande: Christoffer Norberg 
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  Informerades om inkomna ansökningar från institutioner ang ersättning till  
  forskarutbildningskurser.   Ersättningen   för  strukturerade   och  godkända  

                 forskarutbildningskurser försedda med kurskod  utgår  med  20  kkr/helårs-   
                 prestation. 

 
            Nämnden     informerades    härefter    om   ett    avtal     med    Danmarks   
                 tekniska  universitet   och   Aalborgs  universitet.   Enligt  detta   avtal   kan   
                 doktorander läsa     forskarutbildningskurser vid de andra universiteten utan  
                 kostnad för institutionen. 

 
      Beslut:  

  Nämnden  beslöt  att  Paul Håkansson  samt  Karin Brundell-Freij  ska  ingå  
  i  kursgruppen. Vidare beslöts att en förteckning över kurser ska presenteras   
  för  nämnden  vid  nästa sammanträde. 

 
- Rekryteringsgruppen 

 
      Föredragande: Christian Trägårdh 
   

Christian Trägårdh informerade nämnden om verksamhetsplanen för 
studierektorerna samt forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper.  

  
       Beslut:  

 Nämnden  beslöt att översyn  av   de  olika arbetsgrupperna  ska  göras  vid        
      kommande    sammanträde   samt   att   en    förteckning   över    befintliga  
      arbetsgrupper   och   verksamhetsplan    ska    distribueras   till    nämndens  
      deltagare. 

 
§ 17 Antagning  endast  till  licentiatutbildning  –   rapportering   från  arbets-

gruppen 
  
 Föredragande: ordföranden 
 
 Jmfr §§ 51, 61, 68, 75, 82 
 
 Nämnden informerades om diskussioner som förts i arbetsgruppen  ang 

möjligheten att kunna anta doktorander till enbart licentiatexamen. Vid 
nämndens diskussioner av ärendet under hösten har framkommit att 
studeranderepresentanterna varit negativa till att anta endast till 
licentiatutbildning medan lärarrepresentanterna ställt sig mer positiva.  

 
               Beslut: 
 Nämnden beslöt att en rapportering och beskrivning av ärendet ska göras vid 

nästa sammanträde. Underlag ska distribueras till nämndens deltagare. 
 
§ 18 Utseende av representanter i stipendiekommittén 
 
 Föredragande: ordföranden 
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 Jmfr §§ 72, 84 
 
 Informeras om att stipendiekommittén framfört önskemål om förslag på lärar- 

och studeranderepresentanter att deltaga i kommitténs arbete. Förutom den 
lärarrepresentant som redan är utsedd, Jan Eric Larsson, behövs ytterligare en 
lärare samt representanter för studenterna.  

 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt utse Sven Åberg som lärarrepresentant i stipendiekommittén. 

Nämnden beslöt vidare att anmoda TLTH att utse studeranderepresentanter i 
kommittén. 

 
§ 19 Fastställande av sammanträdestider våren 2006 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt sammanträda på följande tider 
 

- Fredagen den 10 mars kl. 09.15-11 
- Fredagen den 7 april kl. 09.15-11 
- Måndagen den 8 maj kl. 13.15-15 
- Onsdagen den 7 juni kl. 13.15-15 
  

 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Ann-Sofi Jönsson 
 


