
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                              1 (4)                   
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2006-06-07 
____________________________________________________________________________  
Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Paul Håkansson doktorand 
  Ali Iranpour doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Björn Regnell univ lektor   
  Klas Risveden doktorand fr o m § 104, delvis  
  Sven Åberg professor fr o m § 103, delvis 
Övriga närvarande:   
       Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:  
                Jonas Borell doktorand  
Övriga frånvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör   

 ___________________________________________________________________ 
§ 99  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 100 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Allmänna och individuella studieplaner 

 
§ 101 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-05-08 lades ad acta. 
 
§ 102 Beslut fattade på delegation 

§ 79-81 (2006-04-28), § 82 (2006-05-04), § 92 (2006-05-11), § 93 (2006-05-12),  
§ 94 (2006-05-22), § 95 (2006-05-29) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
 

§ 103 Meddelanden 
     

   - Lunds universitets gemensamma råd för forskarutbildning 
 

     Meddelades att  möte  med   LUs  gemensamma  råd  för forskarutbildning  
     kommer att äga rum 13/6. 
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§ 104 Doktorandsektionens rapport ang doktoranders arbetssituation – 

rapportering från arbetsgruppen 
  
 Jmfr §§ 27, 58, 88 
  
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Kröll rapporterade från mötet med arbetsgruppen, vars intention är att föreslå 

rutiner för att förbättra doktorandernas arbetssituation. Svarsfrekvensen på den 
till doktoranderna utsända enkäten var  12%. 73% av doktoranderna uppgav sig 
vara nöjda med sin arbetssituation medan 18% uppgavs vara missnöjda och 9% 
osäkra. I samband med rapporteringen presenterades olika system för 
tidsrapportering från Fysik och Arkitektur.  

 
 Prefektens ansvar för institutionens forskarutbildningsfrågor betonades. Vikten 

av planering och uppföljning samt dokumentation i en individuell studieplan 
poängterades ånyo.  I studieplanen ska anges både  faktisk och planerad tid för 
institutionstjänstgöring. En beskrivning av vad tjänstgöringen planeras bestå av 
ska rapporteras.  

 
 Diskussion. 
   
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att lyfta fram frågan vid kommande prefektmöte den 16 juni 

och därvid ålägga prefekterna att sammanställa rutinerna vid sina resp 
institutioner. Resultatet av sammanställningen ska sedan distribueras till 
prefekterna. Vid omnämnda möte kommer Stefan Kröll och Jonas Borell att 
deltaga.  
 

§ 105 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
  
 Inget nytt fanns att rapportera. 

  
§ 106 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent 
 Utkast: bilaga § 106 A 
 Skiss: bilaga § 106 B 
 
 Jmfr § 61, 90 
 
               Föredragande: Björn Regnell, Christian Trägårdh och Klas Malmqvist 
 
 Nämnden fortsatte den diskussion som påbörjats vid tidigare sammanträde. 

Principiella frågor rörande betygsnämnders sammansättning, val av 
betygsnämndsledamöter, betygsnämnders arbete samt disputationsregler 
diskuterades. Ett utkast till riktlinjer för opponent och betygsnämnd 
presenterades för nämnden. Vidare resonerade nämnden bl a om valet av 
ersättare för betygsnämndens ledamöter samt uppgiften som ordförande vid 
dels disputationsakten och dels som ordförande i betygsnämnden.  
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forts 
 En arbetsordning för handläggning av disputationer debatterades härefter.  
  
 Beslut: 
 Nämnden uppdrog åt arbetsgruppen att arbeta vidare med dokumentet. Förslag 
 till ändringar och kommentarer lämnas till gruppen före nästa sammanträde. 

Ärendet återupptas på sammanträdet i augusti. En arbetsordning för 
handläggning av disputationer kommer då likaledes att presenteras. 

 
§ 107 Möjlighet för utländska studenter att genomgå doktorandutbildning vid   

Lunds universitet 
               Skrivelse från professor Bo Mattiasson: bilaga § 107 

 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att hänskjuta  ärendet till nästa sammanträde. 

 
§ 108       Fastställande av sammanträdestider under hösten 2006  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att fastställa följande sammanträdestider under hösten 2006: 
 
 onsdagen den 23 augusti kl. 13.15 
 onsdagen den 20 september kl. 13.15 
 onsdagen den 18 oktober kl. 09.15 
 onsdagen den 22 november kl. 13.15  
 torsdagen den 14 december kl. 10.15 
 
§ 109 Övrigt 

 
- Allmänna och individuella studieplaner 

 
   Ann-Sofi Jönsson  påtalade,   att de allmänna  studieplanerna  måste revideras 

med anledning av Bolognaprocessen.   Vidare meddelade Jönsson att ett   
förslag till ny layout för de  individuella  studieplanerna  kommer  att  
distribueras  till nämnden. 
 

   Beslut: 
   Ärendet återupptas vid nämndens kommande sammanträde. 

 
 
- Handläggningsordning för antagning av docenter vid Lunds Tekniska   

                 Högskola - LTH 
                 Handläggningsordning: bilaga § 109 

 
                 Beslut: 

  Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde i augusti p g a tidsbrist. 
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- Avslutning 
 

Ordföranden tackade nämnden för dess arbete under den gångna terminen och 
önskade trevlig sommar. 
 
  

Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Björn Regnell  
 
 
 
 


