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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
       Jonas Borell doktorand 
  Karin Brundell-Freij univ lektor fr o m § 218    
  Paul Håkansson doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Björn Regnell univ lektor 
  Klas Risveden doktorand fr o m § 215  
  Sven Åberg professor  
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:     
           Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
               Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
  Thomas Olsson univ lektor 
               Christian Trägårdh professor, studierektor 
 Frånvarande ledamöter:  
  Kerstin Barup professor, studierektor  
  Ali Iranpour doktorand 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
___________________________________________________________________ 
§ 213  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 214 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Ersättning för forskarutbildningskurser 
 

§ 215 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2006-11-22 lades ad acta efter följande kommentarer: 

- §  202 Christoffer Norberg ska läggas till i arbetsgruppen för att se över de 
allmänna studieplanerna.  

- §  203 Gruppen för forskarutbildningskurser. Föredragande ska ändras till 
Christoffer Norberg istället för Stefan Kröll. 

 
§ 216 Beslut fattade på delegation 

§ 185 (2006-11-24), § 186 (2006-11-01), § 187 (2006-11-06), § 188 (2006-11-13), 
§ 189 (2006-11-09), § 190 (2006-11-13), § 191 (2006-11-13), § 192 (2006-11-22), 
§ 193 (2006-11-22), ) § 194 (2006-11-23), § 195 (2006-11-23), § 197 (2006-11-
23) 
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forts 
Beslut: 
Protokollen lades efter diskussion ad acta. 

 
§ 217 Meddelanden 
 

- Forskarutbildningsrådet 
 

    Jfr § 202 samt § 204 
 
 Per Anders Fagerholm informerade om att förslaget till antagningsordning för 

utbildning på forskarnivå reviderats. Fagerholm återknöt härefter till den vid 
FUNs förra sammanträde förda diskussion angående möjligheten för 
forskarstuderandes att få tillgång till utdatafunktionerna i forskarladok. 
Nämnden upplystes om de diskussioner som förts med LADOK-enheten vid 
LU och de svårigheter som uppdagats för att få till stånd en behörighet för 
forskarstuderande. 

 
      - Forskarutbildning i Europa 

   
Ordföranden informerade från ett möte med European University 
Association, vilket möte var ett led i tredje steget i Bolognaprocessen. Vid 
mötet gavs det en bild av forskarutbildningen i Europa. Ordföranden 
upplyste nämnden om, att samtliga vid mötet framförda förslag angående 
förändring av forskarutbildningen i Europa redan genomförts vid LTH. 
Sverige och Norden ligger därvidlag före övriga Europa. 

 
§ 218 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

        
              - Rekryteringsgruppen 
                Mall avs individuella studieplaner: bilaga § 218 
 
 Jfr § 109, 204 

 
Föredragande: Christian Trägårdh 

 
Trägårdh rapporterade från gruppens möte. En genomgång av den redigerade 
versionen av studieplanen gjordes i samband med rapporteringen. 
 
Diskussion. 

 
Beslut: 
Nämnden beslöt att diskussionerna angående studieplanerna ska fortsätta i 
gruppen. 

 
  - Kursgruppen 
 

Föredragande: Christoffer Norberg 
 
Informerades om att kursledaren för kursen Kommunikationsteknik Anders 
Ahlberg önskar göra vissa förändringar i kursen. 
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 - Stipendiegruppen 
 
 Föredragande: Sven Åberg 
 

Sven Åberg informerade om den totala summan stipendiepengar som delats ut 
vid kommitténs senaste sammanträde samt om urvalskriterierna. 

. 
 
§ 219 Övrigt 

 
- Fastställande av datum för första sammanträdet våren 2007  
 
Beslut: 
Nämnden sammanträder tisdagen den 23 januari kl. 09.15. 
 
- Ersättning för forskarutbildningskurser 
 
Beslut: 
Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde i januari p g a tidsbrist. 
 

 Vid protokollet  
 
 

Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

                Justeras 
 
       
  Klas Malmqvist                    Björn Regnell 


