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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Jonas Borell doktorand t o m § 55     
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Caroline Karlsson doktorand f r o m § 58 
  Björn Regnell univ lektor 
  Klas Risveden doktorand f r o m § 54 
  Sven Åberg professor  
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:     
   Kerstin Barup professor, studierektor f r o m § 52   
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Rose-Marie Hermansson forskarutbildningsadm, protokollförare  
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
       Christian Trägårdh professor, studierektor f r o m § 52 
 Frånvarande ledamöter:   
  Staffan Haugwitz doktorand 
___________________________________________________________________ 
§ 50  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Björn Regnell att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 51 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 52 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-02-26 lades ad acta efter följande kommentar: 
§ 37 Dokumentet angående doktoranders arbetssituation ska först skickas ut till 
prefekterna så de har möjlighet att komma med synpunkter, därefter skickas till 
institutionerna. 

 
§ 53 Beslut fattade på delegation 

§ 26 (2007-02-20), § 27 (2007-02-20), § 28 (2007-02-27), § 29 (2007-02-26), 
§ 30 (2007-02-26), § 31 (2007-03-02), § 39 (2007-03-02), § 40 (2007-03-09),  
§ 41 (2007-03-08), § 42 (2007-03-06), § 43 (2007-03-08), § 44 (2007-03-14),  
§ 45 (2007-03-09) 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
§ 54 Meddelanden 

- Bolognamöte 
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Ordföranden informerade om att en rad Bolognamöten ägt rum 
angående forskarutbildning. Vid det senaste mötet  i Västerås 
diskuterades bl a  och anställningsbarhet och arbetsmarknad efter 
examen och man återknöt därvid till de diskussioner som fördes i Nice 
i december. Det konstaterades, att det svenska systemet är i paritet 
med Bolognas intentioner, dvs.  att huvudarbetsmarknaden finns 
utanför akademien. 

 
- Lathund för utvärdering av doktoranders arbetssituation 
 
Lathund för årlig utvärdering av doktorandens handledning och arbetssituation: 
bilaga § 54 
 
Ordföranden informerade om ett utkast till lathund från 
doktorandombudsmannen, vilket kan vara till hjälp vid årliga utvecklingssamtal 
mellan doktorand och handledare.  

 
- Återrapporteringskrav  

 
Ordföranden informerade om SCBs förnyade anvisningar för återrapportering 
av hur doktoranders forskarutbildning finansieras gällande fr o m vårterminen 
2007. LU är skyldigt att lämna uppgifter om forskarstuderande till SCB. 
Återrapporteringen görs  efter varje kalenderhalvår av doktorandens institution.  

 
§ 55 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

        
  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
Arbetsgruppen för doktoranders institutionstjänstgöring: bilaga § 55 A 
 
Jfr §§ 146,  171,  203/2006, 14, 37 A/2007 
 
Stefan Kröll presenterade de frågställningar som gruppen har sammanställt och 
som institutionerna ska besvara angående doktoranders institutionstjänstgöring. 
Nämnden diskuterade vidare vilken ställning det slutliga dokumentet ska 
tillskrivas. 
 
Diskussion 

 
Beslut:  
Nämnden beslöt att arbetsgruppen skickar utkastet till prefekterna innan 
prefektmötet, så att de har tid att grunna på frågorna.  Det slutliga utkastet 
presenteras härefter på Forskarutbildningsnämndens möte i april och skickas 
sedan ut till institutionerna. 
 
- Kursgruppen 
 
Föredragande: Christoffer Norberg 
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Christoffer Norberg informerade om att gruppen har behandlat sex 
ansökningar om ersättning för doktorandkurser. Norberg upplyste vidare 
nämnden om att arbetsgruppen behöver kompletteras med nya medlemmar. 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att Björn Regnell samt en doktorand ska tillföras gruppen. 

              
- Rekryteringsgruppen 
Rapport från Arbetsgruppen för Bolognaanpassning av nuvarande allmänna 
studieplaner för utbildning på forskarnivå: bilaga § 55 B, C, D 

 
 Jfr §§ 204, 218/2006, 14 A, 37 B/2007 

 
Föredragande: Christian Trägårdh, Per Anders Fagerholm, Christoffer Norberg  

 
Christian Trägårdh rapporterade från gruppens förra möte. Per Anders 
Fagerholm föreslog en del ändringar i texten om urval enligt bilaga § 55 B. 
Christoffer Norberg lade fram ett förslag på ny ledtext bilaga § 55 D under 
rubriken behörighet. 
 
Diskussion 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att godta ändringarna enligt bilaga § 55 B och D med vissa 
redaktionella ändringar och justeringar. En slutlig mall kommer att 
sammanställas. 

 
§ 56 Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi 
 

- Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi (eng. proteomics) 
 
Jfr § 38 A 

  
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Beslut: 
 Nämnden beslöt bordlägga ärendet till nästa möte då förslaget ännu inte 

presenterats i Senaten. 
 
 
§ 57    Anvisning för skrivande av avhandling vid de tekniska och 

naturvetenskapliga fakulteterna 
 
- Förslag till modifiering av anvisning för skrivande av avhandling vid de tekniska och 
naturvetenskapliga fakulteterna 
Skrivelse: bilaga § 57 

  
 Föredragande: Klas Malmqvist 
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 Forskarutbildningskommittén vid Kemicentrum har meddelat synpunkter på 

en avhandlings disponering m m och har med anledning härav sammanställt ett 
förslag till anvisning för skrivande av avhandlingar. 

 
 Diskussion. 
 
 Beslut: 
 Nämnden har noterat skrivelsen och beslöt att tillsätta en arbetsgrupp 

bestående av studierektorerna samt Klas Risveden. Gruppens  uppgift blir att 
utarbeta ett förslag till riktlinjer, vilket förslag ska presenteras i FUN till hösten. 
 

 
 

 Vid protokollet  
 

 
Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Björn Regnell 


