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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand t o m § 203    
  Paul Håkansson doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Björn Regnell univ lektor    
  Sven Åberg professor fr o m § 199 
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor fr o m § 202 
           Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
               Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor 
  Stefan Kröll professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Ali Iranpour doktorand 
  Klas Risveden doktorand  
___________________________________________________________________ 
§ 198  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Paul Håkansson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 199 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Individuella studieplaner 
- Allmänna studieplaner  
- Handläggningsordning för disputationer 

 
§ 200 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-10-23 lades ad acta. 
 
§ 201 Beslut fattade på delegation 

§ 163 (2006-10-17), § 164 (2006-10-18), § 176 (2006-10-25), §  177 (2006-10-
25), § 178 (2006-10-25), § 179 (2006-10-25), § 180 (2006-10-26), § 181 (2006-
11-01), § 182 (2006-11-07), ) § 183 (2006-11-07), § 184 (2006-11-09) 
 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 202 Meddelanden 
  

   - Möte i Forskningssenaten 
 

               Ordföranden informerade från ett möte i Forskningssenaten. 
 

   -  Forskarutbildningsrådet 
      Yttrande Antagningsordning för utbildning på forskarnivå: bilaga § 202 A 

 
Meddelades att möte ägt rum med det gemensamma   
forskarutbildningsrådet, vars uppgift är att bevaka forskarutbildningen och 
bereda beslut om densamma inför fakultetsstyrelsen. Nämnden upplystes om 
att ett förslag till antagningsordning för utbildning på forskarnivå skickats till 
de olika fakultetsområdena för yttrande. 

 
                  Diskussion. 
 

   - Bolognaprocessen 
 Tids- och handlingsplan för utbildningen på forskarnivå: bilaga § 202 B 
 Examensordning:  bilaga § 202 C 

 
Informerades om Bolognaprocessen vad avser utbildning på  forskarnivå. 
 
Diskussion. 
 

            Beslut: 
   Nämnden beslöt tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över de allmänna  

studieplanerna och det generella målet för forskarutbildning samt de 
gemensamma formuleringarna för urvalskriterier.  I arbetsgruppen skall ingå 
Ann-Sofi Jönsson, Jonas Borell, Christian Trägårdh, Per Anders Fagerholm 
samt en representant från Genombrottet. 
 
- Forskarutbildning i Norden 
   
Ordföranden informerade från ett möte i  Aalborg, vid vilket det gavs en bild 
av forskarutbildningen i de olika nordiska länderna. 

 
 

§ 203 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
                      
       Föredragande: Stefan Kröll 

 
Stefan Kröll upplyste om att en påminnelse gått ut till prefekterna vid de 
institutioner som ännu svarat på den anmodan om att inkomma med 
uppgifter om doktoranders institutionstjänstgöring som utgick i juni. Senast 
7 december ska uppgifterna vara FUN tillhanda. 

         
  - Gruppen för forskarutbildningskurser 

 Föredragande: Stefan Kröll 
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forts 

Kursdatabasen och forskarutbildningskurser kontra grundutbildningskurser 
diskuterades ånyo. Nämnden upplystes i samband härmed om att Camilla 
Hedberg utsetts till projektledare för arbetet med kursdatabasen.  
 
Härefter resonerade nämnden kring handledareutbildningen, vilken 
fortsättningsvis skall inkluderas i docentkursen. 
 

  - Rekryteringsgruppen 
  Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Informerades kort om ARKAD. 

 
§ 204 Övrigt 
  
 - Individuella studieplaner 
    Mall avs individuella studieplaner: bilaga § 204 
 
    Jfr § 109 
 

 Mallen för individuella studieplaner diskuterades bl a vad avser 
tillgodoräknade kurser och institutionstjänstgöring. Vidare resonerade man 
kring det faktum att forskarstuderande saknar behörighet till 
utdatafunktionerna i forskarladok. 

   Beslut: 
   Nämnden beslöt verka för att forskarladok skall göras tillgängligt för forskar- 

 studerande vad avser utdatafunktionerna för att de på så sätt kunna 
kontrollera  införda uppgifter. 

- Allmänna studieplaner 

   Information. 

- Handläggningsordning för disputationer 
 
 Handläggningsordningen för disputationer diskuterades. 
 

    
    Beslut: 

      Nämnden beslöt att dokumentet ”Handlägganingsordning för disputationer”        
skall länkas ut på LTHs hemsida inom det snaraste.  

     Vid protokollet  
 
 

    Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

                    Justeras 
 
       
     Klas Malmqvist                    Paul Håkansson 


