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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand t o m § 29, delvis 
  Karin Brundell-Freij univ lektor t o m § 29, delvis 
       Paul Håkansson doktorand 
  Ali Iranpour doktorand fr o m § 26 
  Ann-Sofi Jönsson professor   
  Björn Regnell univ lektor t o m § 30, delvis 
  Klas Risveden doktorand fr o m § 27, delvis 
  Sven Åberg professor 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Nils Mattisson vice kårordf TLTH fr o m § 29, delvis 
Övriga närvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor fr o m § 23 
       Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
        Camilla Hedberg byrådirektör, § 30 
  Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Nils Mattisson vice kårordf TLTH t o m § 29, delvis 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor   

 ____________________________________________________________________ 
 
§ 22  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Jonas Borell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  
§ 23 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Tjänstledighet för doktorander 
- Missiv och remiss ”Policy för forskarutbildningen” 
- Doktorandintroduktionsmöten 
- LTHs hemsida 

 
§ 24 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-02-14 lades ad acta. 
 
§ 25 Beslut fattade på delegation 
 § 20 (2006-02-20),  § 21 (2006-02-28) 
 

Anmäles följande delegationsbeslut: 
Klaus Papadakis, Kemiteknik, utseende av ny suppleant i betygsnämnden (§ 20) 
Salim Belyazid, Kemisk teknologi, ändrad avhandlingstitel (§ 21) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 26 Meddelanden 
  

- HSV rapport 
 

                  Informerades om HSVs rapport ”Forskarutbildades etablering på  
arbetsmarknaden”. 

 
- Lunds universitets gemensamma råd för forskarutbildning 

    Rapport: bilaga § 26 
 

Information. 
 

- HSVs utvärdering 
 

Ordföranden informerade om den av HSV genomförda utvärderingen av 
grundutbildning och forskarutbildning vid LTH. 

 
§ 27 Presentation av doktorandsektionens rapport ang doktoranders arbets- 

situation 
 Rapport: bilaga § 27 A o. B 
 
 Föredragande: Jonas Borell 
 
               Jonas Borell redovisade rapport från en enkätundersökning av doktoranders   

institutionstjänstgöring, i vilken det uppmärksammas att en del doktorander 
har problem med sin arbetssituation och undervisningsbörda. 

 Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussion att tillsätta en ny arbetsgrupp med  uppgift  

att arbeta med frågeställningar kring doktoranders arbetssituation vid LTH. I 
arbetsgruppen skall ingå Karin Brundell-Freij, Kerstin Barup, Christian 
Trägårdh, Jonas Borell samt Klas Risveden. Ärendet återupptas på nästa 
sammanträde med en rapportering från arbetsgruppen.  
 

§ 28 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper: bilaga § 28 A 

               Verksamhetsplan: bilaga § 28 B 
 

En genomgång av FUNs olika arbetsgrupper och dess  arbetsuppgifter  
gjordes av studierektorerna.  

 
- Gruppen för forskarutbildningskurser 

                  FUNs kursgrupp 2006: bilaga § 28 C 
                  Förteckning över kurser: bilaga § 28 D 
  
                  Föredragande: Christoffer Norberg 
                       
                  Nämnden presenterades en sammanställning över forskarutbildningskurser 

som tillstyrkts medelstilldelning av FUNs kursgrupp. Härefter diskuterades 
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en ny formering av arbetgruppen. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt efter diskussionen att i gruppen för 
forskarutbildningskurser skall förutom studierektorerna ingå Paul 
Håkansson, Karin Brundell-Freij, Per Anders Fagerholm samt Camilla 
Hedberg. Vidare beslöts att en representant för Genombrottet ska ingå i 
gruppen. 

 
  - Handledargruppen 

  
                  Föredragande: Kerstin Barup 
                   
                  Information. 
 

Beslut: 
                      Nämnden beslöt att i gruppen skall studierektorerna och Ann-Sofi 

Jönsson ingå. Nämnden uppdrog vidare åt doktorandsektionen att utse en 
representant att ingå i gruppen. 

 
  - Rekryteringsgruppen 

 
Föredragande: Christian Trägårdh 

 
Beslut: 
Nämnden beslöt uppdra åt doktorandsektionen att inkomma med förslag 
på representant för doktoranderna. 
 

  - Introduktion av och information till doktorander 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt efter diskussion att gruppen skall fortleva. En representant 
för  doktoranderna skall ingå i gruppen. 

   
§ 29 Antagning  endast  till  licentiatutbildning  –   rapportering   från  arbets-

gruppen 
 Utkast: bilaga § 29 A 
 PM: bilaga § 29 B 
 
 Jmfr §§ 51, 61, 68, 75, 82 /2005, 17/2006 
 
              Föredragande: Per Anders Fagerholm 
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 Per Anders Fagerholm gjorde en kort orientering för nämnden om de 

diskussioner som förts i arbetsgruppen avseende antagning  endast  till  
licentiatutbildning.  

 
               Argumentet för att anta till endast licentiatexamen är det ansträngda finansiella 

läget för institutioner och avdelningar, ställt mot risken för kvalitetsförsämring 
i doktorandutbildningen och minskad anställningstrygghet.  

              
 Diskussion.  
  
               Beslut: 
 Nämnden beslöt återuppta ärendet vid nämndens sammanträde i april. Då 

tidigare utsedd justeringsperson måste lämna sammanträdet, utsågs i hans ställe 
Nils Mattisson. 

 
§ 30 Övrigt 
 

- Tjänstledighet för doktorander 
 

                Föredragande: Klas Malmqvist 
 

Ordföranden meddelade att propåer framförts avseende doktoranders rätt till 
tjänstledighet. Nämnden informerades i samband härmed om doktoranders 
begränsade möjligheter till tjänstledighet. Tjänstledighet för annan anställning 
beviljas med högst 50%, tjänstledighet för anställning vid annan högskola 
medges inte. 
 
Diskussion. 

 
- Missiv och remiss ”Policy för forskarutbildningen” 

  Missiv och remiss - Policy för forskarutbildningen: bilaga § 30 A o. B 
                  
                Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 

 Informerades   om  missiv   och   remiss    ”Policy   för   forskarutbildningen”.      
 Nämnden upplystes  om att  föreliggande förslag till policy inte är att  betrakta   
 som   ett      reglerverk   utan   som    allmänna    riktlinjer.    Vid    LTH  råder   
 inställningen     att    huvudrekryteringen    till    forskarutbildning    ska    vara 
 civilingenjörsutbildning. 
  
- Doktorandintroduktionsmöten 

                   
                 Föredragande: Christian Trägårdh 
    

  Information. Det  konstaterades  att  marknadsföringen av    doktorandintro-   
  duktionsmötena    måste    förbättras  och   vikten  av  att   doktorander  del- 
  tager  underströks.  Vid de  utvärderingar  som  gjorts   av   tidigare introduk-   
  -tionsmöten  har  deltagarna varit övervägande positiva och gett dem ett gott   
   betyg.  
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- LTHs hemsida 
  Utkast: bilaga § 30 
 
  Föredragande: Camilla Hedberg 

 
   Nämnden diskuterade LTHs hemsida och rutiner för webbhantering. Det 

poängterades att information om forskarutbildning på engelska saknas för 
närvarande. Vidare framfördes önskemål om ett förbättrat verktyg för 
anmälningar av disputationer. 

 
                  Beslut: 

 Nämnden beslöt att uppdra åt Camilla Hedberg att upprätta förslag till ny 
utformning av LTHs webbsidor vad avser uppgifter inom 
forskarutbildningens ansvarsområde. 

 
  

Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Jonas Borell § 22-29 
 
 
                   
 
                 Nils Mattisson § 29-30
  
 
 
 
 


