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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Jonas Borell doktorand 
       Staffan Haugwitz doktorand 
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Caroline Karlsson doktorand f r o m § 82 
  Klas Risveden doktorand 
  Sven Åberg professor  
Suppleanter i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Edfeldt vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:     
   Kerstin Barup professor, studierektor   
  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 
 Frånvarande ledamöter:   
  Björn Regnell univ lektor  
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§ 81  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Klas Risveden att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar och kompletteringar: 
 
- Som ett övrigt ärende: Strategisk plan för Lunds Tekniska Högskola 
- Doktoranders tillgång till forskarladok, behandlas under denna punkt 
- Maxtid för doktorandstudier, behandlas under denna punkt 

 
 -     Maxtid för doktorandstudier 

 
Per Anders Fagerholm upplyste nämnden om att vid antagning till 
doktorandstudier gäller åtta års bruttotid. LTHs styrelse kan i plenum 
utifrån den individuella studieplanen besluta om indragning av 
handledare etc. Beslutet kan överklagas i överklagandenämnden.  
 
- Doktoranders tillgång till forskarladok 
 
Per Anders Fagerholm meddelade, att universitetet eventuellt kommer att 
ge forskarstuderande möjlighet att kunna se sina studieresultat i LADOK 
under våren eller möjligen under hösten. Per Anders Fagerholm ska gå 
vidare med frågan om e-postadresser till alla doktorander. I nuläget är 
universitetsledningen tveksam till att ge e-postadress till doktorander som 
ej är anställda. 
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 Diskussion. 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt att de doktorander som för närvarande har e-postadress ska 
ges möjlighet så snart det är möjligt att titta på sina studieresultat i LADOK. 

 
§ 83 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-03-22 lades ad acta. 
 
§ 84 Beslut fattade på delegation 

§ 46 (2007-03-29), § 47 (2007-03-27), § 48 (2007-03-20), § 49 (2007-03-21), 
§ 58 (2007-03-23), § 59 (2007-03-27), § 60 (2007-04-12), § 61 (2007-04-10),  
§ 62 (2007-04-05), § 63 (2007-04-10), § 64 (2007-04-10), § 65 (2007-04-10),  
§ 66 (2007-04-10), § 67 (2007-04-11), § 68 (2007-04-11), § 69 (2007-04-13),  
§ 70 (2007-04-12), § 71 (2007-04-13), § 72 (2007-04-13) 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
 
§ 85 Meddelanden 

- Diploma Supplement 
 
 Per Anders Fagerholm informerade om regler för diploma supplement från 

Högskoleverket som är på remiss till LU t.o.m. den 10 maj. Diploma 
supplement ska innehålla beskrivning av den studerandes högskola samt 
utbildning, vilka kurser som ingått och en beskrivning på engelska av det 
svenska utbildningssystemet. Det är beslutat i Högskoleförordningen och ska 
utformas av Högskoleverket. Ev. ska de allmänna studieplanerna delvis 
översättas till engelska. 

 
- Handläggningsordning  

 
Ordföranden informerade om att det finns ett utkast till en ny  
handläggningsordning för disputationer som är under bearbetning. 

 
§ 86 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

        
  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
Om doktoranders institutionstjänstgöring: bilaga § 86 A 
 
Jfr §§ 146,  171,  203/2006, 14, 37 A, 55 A/2007 
 
Stefan Kröll informerade om att förslaget angående doktoranders 
institutionstjänstgöring presenterades vid det senaste prefektmötet. Prefekterna  
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kan ställa sig bakom principerna i förslaget, men de ska inte uppfattas som  
regler utan råd till institutionerna. 
 
Diskussion 

 
Beslut:  
Efter vissa justeringar ska det färdiga förslaget skickas till institutionerna samt 
läggas ut på LTHs- och Kårens hemsida. 
 
- Kursgruppen 
 
Jfr § 55 
 
Föredragande: Christoffer Norberg 

 
Christoffer Norberg informerade om att gruppen har kompletterats med 
Caroline Karlsson. 
 
- Handledarträff 

 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 

Kerstin Barup informerade om en återträff för de som har gått 
handledarutbildning som ägde rum den 19 april med Karl Johan Åström. 
Anders Ahlberg kommer att arbeta med en fortsättning till hösten eftersom det 
finns ett uppdrag från Universitetsledningen att vidareutveckla 
handledarutbildningen. 
 
- Stipendiegruppen 
 
Föredragande: Sven Åberg 
 
Sven Åberg rapporterade från gruppens möte den 18 april. Det hade inkommit 
ca 80-100 stipendieansökningar varav 7-8 beviljades. Stipendiesumman skiljde 
sig mycket från förra utdelningen, den här gången var den mycket lägre.  
 
Diskussion 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att gruppen ska ta reda på anledningen till de ojämna anslagen 
och undersöka om det går att få till stånd en mera jämn fördelning. 

              
- Rekryteringsgruppen 

 
 Individuell studieplan: bilaga 86 B 

Föredragande: Christian Trägårdh 
 

Christian Trägårdh rapporterade från gruppens möte angående revidering av de 
individuella studieplanerna. De ska anpassas  till Bolognakriterierna samt  
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innehålla mer information. Planerna ska vara i ett format som enkelt går att 
överföra till LADOK. 
 
Diskussion 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt om vissa justeringar av texten. Per Anders Fagerholm ska 
undersöka om någon på kansliet kan anpassa planen till lämpligt format. 

 
§ 87 Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi 
 

- Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi (eng. proteomics) 
 
Jfr § 38 A, 56 

  
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Beslut: 
 Nämnden beslöt bordlägga ärendet till nästa möte då förslaget ska presenteras i 

senaten den 25 april. 
 
 
§ 88    Ny ledamot till forskarutbildningsnämnden 
 
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Ordföranden informerade om att det ska utses en ny medlem till 

forskarutbildningsnämnden. Ärendet tas upp på möte i senaten. 
 
§ 89 Vice ordförande till forskarutbildningsnämnden 
 
 Föredragande: Klas Malmqvist 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Sven Åberg till vice ordförande i forskarutbildningsnämnden. 
 
§ 90  Övrigt 
 

- E-postadresser för doktorander 
 

 Nämnden återknöt till ärendet ang doktoranders e-postadresser och 
tillgången  till forskarladok, vilket diskuterades under § 82. Vikten och nyttan 
för forskarstuderande att få behörighet poängteras ånyo. 

 
- Kursdatabasen 

 
 Information. 
 

 
forts 
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- Strategisk plan 
 
 Strategisk plan för Lunds Tekniska Högskola 2007-2011: bilaga 90 A 
 Föredragande: Klas Malmqvist 
 
 Ordföranden presenterade ett utkast av en strategisk plan som arbetats fram 

för Lunds Tekniska Högskola baserad på den strategiska planen för Lunds 
Universitet. 

 
 Diskussion. 
  
 Beslut: 
 Eventuella ändringsförslag skall inlämnas till Klas Malmqvist under dagen. 
   
 
 Vid protokollet  
 

 
Rose-Marie Hermansson                 Lotta Malmborg   
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Klas Risveden 


