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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande  
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  Caroline Karlsson doktorand  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
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       Christian Trägårdh professor, studierektor 
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  Sven Åberg professor  
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§ 137  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Ann-Sofi Jönsson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 138 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar och kompletteringar: 
 
- Övrigt: Forskarutbildningsnämndens namn 

 
Riktlinjer för avhandlingar tas upp vid nästa möte. 

 
§ 139 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  

Protokoll från 2007-06-13 lades ad acta. 
 

§ 140       Beslut föregående möte 
 
 - Diploma supplement 

 
Jfr § 119 
 
Christian Trägårdh har åtagit sig att gå igenom ett Diploma Supplement och 
göra ett utkast som arbetsgruppen kan arbeta vidare med.  
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forts  
 - Livsmedelsteknologi 

 
Jfr § 120  
 
Ordföranden informerade att ärendet ska tas upp i styrelsen i oktober. 
 

 - Allmänna studieplaner 
 
Jfr § 121 
 
Per Anders Fagerholm informerade om att pga av att behörighetskraven i de 
nya allmänna studieplanerna har angetts som examen på avancerad nivå så 
måste det skrivas övergångsbestämmelser. Det gäller bl a. för doktorander med 
treårig examen (120 poäng) där antagning föreslås upphöra vid slutet av 2009. 
 

 - Sammanträdestider 
 
Jfr § 121 
 
Inga förändringar. 

 
 - Individuella studieplaner 

 
Jfr § 121 
 
Christian Trägårdh har diskuterat formatet på de nya individuella 
studieplanerna med Tomas Havner, som ska återkomma med förslag på 
utformning. 

  
Studierektorerna ska gå igenom utredningen ”Kvalitativ uppföljning av individuella 
studieplaner” som utfördes av Mattias Olsson 2005 och redovisar detta på FUNs 
möte i oktober. 

 
 
§ 141 Beslut fattade på delegation 

§ 102 (2007-06-04), § 103 (2007-06-14), § 105 (2007-06-07), § 108 (2007-06-15), 
§ 109 (2007-06-15), § 110 (2007-06-14), § 111 (2007-08-06), § 112 (2007-06-15),  
§ 122 (2007-06-20), § 123 (2007-06-20), § 124 (2007-06-20), § 125 (2007-06-28),  
§ 126 (2007-08-06), § 127 (2007-08-10), § 129 (2007-08-13)  

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 142 Meddelanden 

        
  - Handläggningsordning för Masterprogram 

 
Per Anders Fagerholm informerade om att Grundutbildningsberedningen ska 
diskutera utformningen av en eventuell handläggningsordning för 
Masterprogram. 

 
 - Inkongruens mellan studie- och anslagstid 

 
Initiativ ska tas för att väcka frågan att doktoranders studietid och finansiering 
från externa anslagsgivare inte korresponderar. 
 

 - Ny studierektor 
 
Stefan Kröll har slutat som studierektor. Klas Malmqvist ska finna en ersättare. 
 

 - Handläggningsordning för disputationer 
 
Jfr § 85, 117 

 
Per Anders Fagerholm informerade om arbetet som pågår med den nya 
handläggningsordningen för disputationer där bl a. Tomas Havner undersöker 
möjligheten att systemet slår larm om underlaget för disputation inte inkommit 
två månader före förbokat disputationsdatum. 

 
 
§ 143 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

Jfr § 140 
 
 
§ 144    Beslut om Proteinteknologi 
 Nytt forskarutbildningsämne Proteinteknologi (eng. Proteomics):bilaga § 38 A 
 
 Jfr § 38, 87 
   
 Föredragande: Klas Malmqvist 
  
 Ordföranden informerade ånyo om förslaget som inkommit från Institutionen 

för Immunteknologi angående inrättandet av ett nytt forskarutbildningsämne 
Proteinteknologi. 

 
 Diskussion.  
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att inte tillstyrka inrättandet av Proteinteknologi pga likheten 

med det redan existerande ämnet Immunteknologi vid samma institution samt 
att Lunds Tekniska Högskola eftersträvar färre antal forskarutbildningsämnen 
än idag. 
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§  145 Övrigt 
 

- Forskarutbildningsnämndens namn 
 
Christian Trägårdh tog upp frågan om Forskarutbildningsnämnden ska behålla 
sitt namn eftersom det numera heter utbildning på forskarnivå.  

 
 Diskussion. 
  
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att behålla namnet Forskarutbildningsnämnden. 
   
 
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Ann-Sofi Jönsson 


