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  Klas Risveden doktorand  
  Sven Åberg professor 
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               Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande:  
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Stefan Kröll professor, studierektor  

 ___________________________________________________________________ 
§ 83  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 84 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 85 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-03-10 samt 2006-04-07 lades ad acta. 
 
§ 86 Beslut fattade på delegation 

§ 43 (2006-03-30), § 44 (2006-04-03), §§ 45-52 (2006-04-07), §§  62-64 (2006-
04-07), § 65 (2006-04-18), § 66 (2006-04-19), §§ 67-73 (2006-04-19), §§ 74-78 
(2006-04-24) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
 
Nämnden diskuterade härefter betygsnämnders sammansättning och val av 
betygsnämndsledamöter. 
 

§ 87 Meddelanden 
  

   - Forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål 
                    Yttrande: bilaga § 87 
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Ordföranden redogjorde kortfattat för yttrande från LTHs styrelse ang  
forskarutbildning som slutmål. 

                   
   - LUs centrala forskarutbildningsråd 

                     
     Meddelades att  rapportering  från  möte  med   LUs  gemensamma  råd  för     
     forskarutbildning kommer att göras vid nästa sammanträde. 

    
§ 88 Doktorandsektionens rapport ang doktoranders arbetssituation – 

rapportering från arbetsgruppen 
  
 Jmfr §§ 27, 58 
  
 Föredragande: Jonas Borell och Christian Trägårdh 
  
 Förslag framfördes från arbetsgruppen om att diskutera ärendet om 

doktorandernas arbetssituation på något av terminens återstående möte med 
LTHs prefekter, varvid några personer från arbetsgruppen, studierektor och 
student, skulle deltaga. 

 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussion tillse att ärendet förs upp på agendan för 

terminens sista prefektmöte 16 juni.  
 
 Vidare beslöt nämnden att återkomma till frågeställningen, bl a vad avser 

tidsrapportering och uppföljning av densamma i de individuella studieplanerna, 
vid nämndens nästa sammanträde. Arbetsgruppen kommer dessförinnan att 
sammanträffas vid ett möte den 30 maj. 
 

§ 89 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

   - Gruppen för forskarutbildningskurser 
 

                  Föredragande: Christoffer Norberg 
                       

Information. 
 

  - Stipendiegruppen 
                  Regelverk: bilaga § 89 

 
                  Föredragande: Sven Åberg 
 

Nämnden informerades om att möte i arbetsgruppen ägt rum 7 april då man 
bl a diskuterat regler och ansökningar. Vid  genomgång  av regelverket för 
utdelning av rese- och forskningsbidrag gjordes nämnden uppmärksam på att 
mindre tillägg gjorts för att förtydliga detta och vidare  att nämnden saknar 
både doktorandrepresentant och grundutbildningsrepresentant i arbets-
gruppen. 
 
Diskussion. 
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                  Beslut: 

 Nämnden beslöt  godkänna ett   förtydligande  av    regelverket  i  form  av     
nämnda   tillägg. 
 

§ 90 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent 
  
 Jmfr § 61 
 
               Föredragande: Ordföranden 
 
 Nämnden återknöt till den diskussion som fördes under § 86 ang 

betygsnämnders sammansättning och val av betygsnämndsledamöter. 
Högskoleförordningens bestämmelser gäller vid disputation för 
doktorsexamen. Härutöver har FUN även gett vissa rekommendationer. Det 
konstateras, att betygsnämnd och opponent kan behöva tydligare instruktioner 
och vägledning.  

  
               Beslut: 
 Nämnden beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att göra en ingående 

bearbetning av ärendet med riktlinjer för betygsnämnd och opponent. I 
arbetsgruppen skall studierektorerna samt Björn Regnell och Paul Håkansson 
ingå. Sammankallande är Christian Trägårdh. Nämnden återkommer till 
ärendet vid nästa sammanträde. 

 
§ 91 Övrigt 
 

    - Utredning ang finansiering av forskning och forskarutbildning 
       _ 
 

- Färre antal sökande till universitetet och högskolan 
                   

      Klas Risveden påpekar för nämnden att antalet sökande till högskolan och   
universitetet minskat kraftigt. Vid diskussion i ärendet nämns bl a den i 
media förda debatten om akademikerarbetslösheten som en tänkbar orsak 
till nedgången av antalet sökande. 

 
 
  

Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Björn Regnell  
 
 
 
 


