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§ 113 Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Caroline Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  

§ 114 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
- Översyn av allmänna studieplaner 
- Fastställande av sammanträdestider under hösten 2007  
 

§ 115 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
               Protokoll från 2007-04-24 lades ad acta efter följande kommentarer: 

- Som stående punkt på föredragningslistan ska fortsättningsvis en genomgång av 
beslut fattade vid föregående sammanträde föras upp  

- § 82 Doktoranders tillgång till LADOK: Det har ännu inte blivit möjligt för 
forskarstuderande att  få tillgång till utdatafunktionerna i forskarladok dels  av 
tekniska och dels av säkerhetsskäl 

 
§ 116 Beslut fattade på delegation 

§ 73 (2007-04-16),  § 74 (2007-04-16),   § 75 (2007-04-18),   § 76 (2007-05-09), 
§ 77 (2007-04-19),  § 78 (2007-05-07),   § 79 (2007-04-20),   § 80 (2007-04-24),  
§ 91 (2007-05-11),  § 92 (2007-05-09),   § 93 (2007-05-09),   § 94 (2007-05-21),  
§ 95 (2007-05-22),  § 96 (2007-05-28),   § 97 (2007-05-31),   § 98 (2007-05-31),  
§ 99 (2007-05-31),  § 100 (2007-05-31), § 101 (2007-06-01), § 104 (2007-06-07), 
§ 106 (2007-06-08) 
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Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 

 
§ 117 Meddelanden 
  

- Centrala rådet för forskarutbildning 
 

Information från centrala rådet för forskarutbildning vid LU. Meddelades bl a att 
forskningsresurserna stagnerar och att Sverige ligger i topp bland OECD-länderna vad 
avser forskarutbildade. 
 
- Conclusions and recommendations 
 
Informerades om dokumentet Conclusions and Recommendations, vilket relaterar till  
möte om Bolognaprocessen. 
 
- Prövotid för forskarutbildning 
 
Ordföranden informerade om ett utslag i  HSV ang prövotid för   forskarutbildning. 
Högskoleverket har kritiserat KI för genomföring av prövotid för sökande till 
forskarutbildning och konstaterar att gällande regler ej följts. 
 
Vidare informerades om att Anders Flodström utsetts till ny  universitetskansler och 
chef för HSV fr o m 070801. 
 

             - Anmälan till disputation 
 

Per Anders Fagerholm informerade om förbättringar i förfaringssättet vid anmälan av 
disputation. 

 
§ 118 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Kursgruppen 
 

Föredragande: Christoffer Norberg och Christian Trägårdh 
 

Christoffer Norberg informerade från gruppens möte i maj då en översyn av ekonomin 
gjordes. För att få en bättre och tydligare överblick ska en ny genomgång av samtliga 
kursers ekonomi göras till hösten. 
 
Vidare informerades nämnden om att 10 – 12 kurser har beviljats medel hittills i år 
samt diskuterades kursen Technical writing m fl kurser. I samband härmed 
informerades nämnden om att Alexandra Forsberg ersätter Åsa Forsberg som 
examinator i kursen Scientific Information Management, vilken kurs kommer att ges en 
gång om året. Nämnden upplystes härefter om att Margareta Newman-Nowicka ska 
bjudas in till kursgruppen och att man ämnar undersöka huruvida den kurs i att skriva 
vetenskapliga artiklar på engelska som tidigare givits på V fortfarande ges. 
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  - Doktoranders arbetssituation – rapportering från arbetsgruppen 
 

Föredragande: Stefan Kröll 
 
Stefan Kröll informerade kort om att råd och exempel angående doktoranders 
institutionstjänstgöring nu skickats ut till LTHs institutioner samt även lagts ut på 
hemsidan. 
 

§ 119 Diploma Supplement 
 Diploma supplement:  bilaga § 119 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
  
 Per Anders Fagerholm informerade om de regler för Diploma supplement från 

Högskoleverket som nyligen varit på remiss. En genomgång av det för nämnden 
presenterade dokumentet gjordes. En engelskspråkig Diploma supplement finns för 
samtliga examina inom grundutbildningen, vilken beskriver utbildningens innehåll, 
uppläggning och nivå samt informerar om det nationella systemet för högre utbildning. 
Avsikten är nu att det även till utfärdade examina inom forskarutbildningen ska fogas 
ett dylikt dokument för att därmed öka anställningsbarheten av de forskarutbildade. 

 
 Diskussion. 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt efter diskussionen tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med 

frågeställningar kring dokumentet Diploma Supplement. I gruppen ska ingå Klas 
Risveden, studentrepresentant, Sven Åberg, lärarrepresentant samt Christian Trägårdh, 
representant för studierektorerna och sammankallande. Vidare ska Susanne Sjögren 
delta i gruppens arbete.  

 
§ 120 Nytt forskarutbildningsämne Livsmedelsteknologi 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Livsmedelsteknologi:  bilaga § 
120 

  
 Föredragande: Christian Trägårdh 
 
 Christian Trägårdh informerade om införandet av  ett nytt forskarutbildningsämne vid 

namn Livsmedelsteknologi. Bakgrunden är att man önskar slå samman ämnena 
Livsmedelsteknologi och Livsmedelsteknik till ett nytt ämne. 

  
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att Per Anders Fagerholm skriver ett PM. Ärendet ska härefter tas 

upp i styrelsen i oktober. 
 
 Inrättandet av ämnet Proteinteknologi, vilket ärende diskuterades vid nämndens 

sammanträde 24 april, § 87, har ännu inte beretts. Nämnden låter  därmed ärendet 
anstå tills vidare. 
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§ 121 Övrigt 
  

- Allmänna studieplaner 
 

Informerades kort om revideringen av de allmänna studieplanerna. Fr o m 1 juli 2007 
kommer nya regler för utbildningen på forskarnivå att tillämpas, vilket medfört att 
ändringar av de allmänna studieplanerna måste göras. Förslag till nya studieplaner med 
nödvändiga ändringar har gjorts på kanslinivå. Förslaget har härefter skickats till resp 
institution för synpunkter och ev uppdateringar. 

   
Beslut: 
Nämnden beslöt att en genomgång av studieplanerna ska göras av Christian Trägårdh 
och Christoffer Norberg samt Jonas Borell. 

 
- Fastställande av sammanträdestider under hösten 2007 
 
Beslut: 
Nämnden beslöt att fastställa följande sammanträdestider under hösten 2007: 
 
onsdagen den 22 augusti kl. 09.15 
torsdagen den 20 september kl. 09.15 
fredagen den 26 oktober kl. 09.15 
torsdagen den 22 november kl. 09.15 
tisdagen den 18 december kl. 10.15 

 
- Mall för studieplaner 
 
Mallen för individuella studieplaner diskuterades. Studieplanen är ett viktigt verktyg för 
studieplanering och ska dokumenteras och vara tillgänglig för dels doktorand och dels 
handledare. Det är därför viktigt med ett lättanvänt webb-baserat system för 
studieplanerna som  enkelt kan överföras till Ladok. 
 
Beslut: 
Beslöts att Christian Trägårdh tar kontakt med Tomas Havner för att diskutera 
tekniska detaljer kring studieplanerna.  

 
 Vid protokollet 
  
 

 
Rose-Marie Hermansson                 Susanne Sjögren 
 

               Justeras 
 

 
       
Klas Malmqvist                    Caroline Karlsson 


