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§ 141  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Paul Håkansson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 142 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Allmän studieplan för forskarutbildning i Förbränningsmotorer 

 
§ 143 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-08-23 lades ad acta. 
 
§ 144 Beslut fattade på delegation 

§ 120 (2006-08-16), § 121 (2006-08-29), § 133 (2006-08-28), § 134 (2006-08-29),  
§ 135 (2006-08-30), § 136 (2006-08-31), § 137 (2006-08-30), § 138 (2006-09-05), 
§ 139 (2006-09-08), § 140 (2006-09-08) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
 

§ 145 Meddelanden 
     

   -    Handläggnings-/arbetsordning   för    disputationer   och   betygs-   
         nämnder 
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 Nämnden  informerades  om  att  en  handläggnings-/arbetsordning   för      
  disputationer är under utarbetande vid LTHs kansli. 

    
§ 146 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
  

    - Gruppen för forskarutbildningskurser 
       Anteckningar från diskussionsmöte: bilaga § 146 A 

 
                     Föredragande: Christoffer Norberg 
                       

Norberg informerade från gruppens senaste möte,  bl a om diskussioner 
kring möjligheten att minska det stora söktrycket till kursen ”Technical 
Writing” genom större grupper eller flera kurstillfällen. 
 
Jonas Borell informerade från ett doktorandmöte ang 
forskarutbildningskurser och kursdatabasen. Ett förslag till förbättringar 
presenterades för nämnden. I den efterföljande diskussionen togs bl a upp 
systemet med ersättning och utbyte av kurser. 
 

                - Rekryteringsgruppen 
                     Mall avs individuella studieplaner: bilaga § 146 B 

 
Föredragande: Stefan Kröll och Christian Trägårdh 
 
Stefan Kröll  relaterade  till  Forskarutbildningens dag förra året varvid  
nämnden diskuterade anställningsbarheten hos LTHs forskarutbildade  och 
kompetensbehovet hos industri och näringsliv samt marknadsföringen av 
de forskarutbildades kompetens. Vikten av en dialog med näringslivet 
poängterades samt önskvärdheten av en  alumniverksamhet för en god 
kommunikation med tidigare doktorander. 

 
Nämnden upplystes om att nästa ARKAD äger rum 8 november.  
Nödvändigheten av en bra representation vid arbetsmarknadsdagarna  
framhölls.  
 
Beslut: 
Nämnden beslöt uppdra åt studierektorerna att anordna någon slags 
aktivitet i samband med ARKAD för att försöka förbättra 
kommunikationen mellan näringsliv och forskarstuderande. 
 
Härefter diskuterades individuella studieplaner samt förslaget till ny layout 
av desamma. 

 
    - Doktoranders arbetssituation 
 
        Föredragande: Stefan Kröll 
 

               Stefan Kröll återknöt till ärendet med doktoranders   
institutionstjänstgöring. Prefekterna har ålagts  att  sammanställa  rutinerna  
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 för  uppföljning  och  planering  av  arbetssituationen för doktoranderna  vid  
sina  resp institutioner. Då svarsfrekvensen hittills varit låg kommer en 
påminnelse att ges vid nästa prefektmöte.   

§ 147 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent samt arbetsordning och 
föreskrifter för avhandlingar och disputationer 

 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent: bilaga § 147 A 
 Arbetsordning och föreskrifter för avhandlingar och disputationer, utkast:  
 bilaga § 147 B 
 
 Jmfr § 61, 90, 106, 128 
 
 Föredragande: Christian Trägårdh och Klas Malmqvist 
 
 Nämnden diskuterade dokumentet Riktlinjer för betygsnämnd och opponent.  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att godkänna Riktlinjer för betygsnämnd och opponent.  
 
 Arbetet med Arbetsordning och föreskrifter för avhandlingar och disputationer fortgår. 

Dokumentet föreligger ännu inte i färdigt skick. 
 
§ 148       Handläggningsordning för antagning av docenter vid LTH 
 Handläggningsordning: bilaga § 148 
 
 Föredragande: Ordföranden 
  

Nämnden diskuterade handläggningsordningen för antagning av docenter vid  
LTH. 
 

 Beslut: 
Nämnden beslöt att ställa sig positiv till handläggningsordningen. 

 
§ 149 Övrigt 

 
- Allmän studieplan för forskarutbildning i Förbränningsmotorer 

   Allmän studieplan  för  forskarutbildning i  Förbränningsmotorer:  bilaga 
   § 149 

 
     Föredragande: Christoffer Norberg 
       
   Beslut: 
   Nämnden beslöt fastställa studieplanen i Förbränningsmotorer, dock med  
                 några smärre  justeringar.  

 
  

   Vid protokollet          Justeras 
 
 
    Rose-Marie Hermansson     Klas Malmqvist   Paul Håkansson 


