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Närvarande ledamöter: 
       Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Jonas Borell doktorand  
  Ann-Sofi Jönsson professor 
  Hanna Modin doktorand 
  Björn Regnell professor 
  Klas Risveden doktorand from § 37   
  Sven Åberg professor 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Johan Bjarnevik vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande:      
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Lotta Malmborg utbildningskoordinator, protokollförare  
  Christian Trägårdh professor, studierektor t o m § 42 
Frånvarande ledamöter:  
  Caroline Karlsson doktorand 
Övriga frånvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor  
___________________________________________________________________ 
§ 35  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 

Nämnden utsåg Johan Bjarnevik att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  

§ 36 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes. 

 
§ 37 Föregående protokoll 
  
 Beslut:  

Protokollet från 2007-12-18 lades ad acta efter följande kommentar: 
§ 21 De allmänna studieplanerna ska uppdateras under punkt 4. Behörighet av 
LTHs kansli och skickas i elektronisk form till alla ledamöter i FUN inför nästa 
möte. På mötet ska FUN besluta om ändringarna i planerna ska gå ut på remiss 
till institutionerna eller ej. 

 
§ 38 Beslut fattade på delegation 

§ 4 (2008-01-18), § 5 (2008-01-19), § 6 (2008-01-19), § 7 (2008-01-18), 
§ 8 (2008-01-17), § 9 (2008-01-18), § 10 (2008-01-21), § 11 (2008-01-21),  
§ 12 (2008-01-22), § 25 (2008-01-28), § 26 (2008-01-28), § 27 (2008-01-28), 
§ 28 (2008-02-01), § 29 (2008-02-01), § 30 (2008-02-12), § 31 (2008-02-12) 

 
Beslut: 
Protokollen lades ad acta. 
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§ 39 Meddelanden 

        
 - Rådet för forskarutbildning vid Lunds universitet 
 
Ordföranden informerade från mötet med Rådet för forskarutbildning där en 
remissbehandling angående resursfördelning för grundutbildning och 
forskarutbildning diskuterades. Förslaget innebär att resurser överförs från 
fakultetsmedel till utbildningsanslaget. Fakulteterna ska inkomma med 
synpunkter och därefter ska ett gemensamt svar skrivas. 

 
Övriga ämnen som behandlades var Rättighetslistan för vilken en arbetsgrupp 
tillsattes, mätbarheten av en doktorsexamen samt skillnaden mellan antalet 
examinerade vid olika fakulteter.  
 
- Forskarhandledares robusta råd 
 
Ordföranden presenterade boken ”Forskarhandledares robusta råd” av Åsa 
Bergenheim och Karin Ågren (red.). 

 
§ 40 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Kvalitativ uppföljning av individuella studieplaner 
Arbetsgruppen för individuell uppföljning av doktorandernas och handledarnas 
situationer: bilaga § 40 

   
 Föredragande: Christian Trägårdh 
  
 Jfr 140, 169, 191, 230, 248/2007, 18 
 
 Christian Trägårdh informerade om att med den nuvarande utformningen av 

enkäten så kan sekretess inte garanteras för deltagarna. 
 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att till nästa möte ska arbetsgruppen välja vilken teknisk 
lösning för enkäten som ska användas samt reda ut sekretessfrågan. Vidare 
beslöts att Per Anders Fagerholm ska ta fram en lista med alla doktorander, 
med aktivitetsgrad 0 % och högre och som var registrerade vårterminen 2007 
och framåt, samt deras handledare. Innan enkäten skickas ut ska 
studierektorernas verksamhet presenteras i ett reportage i LUM. Nämnden 
beslöt att Christian Trägårdh får i uppdrag att kontakta Mats Nygren. 
 
- Stipendiegruppen 

 
    Föredragande: Sven Åberg 
 
    Jfr 230/2007 
 

Sven Åberg informerade om att för att jämna ut anslagen vid de två      
ansökningstillfällena så har Christer Åstrand fördelat Per  
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Westlings minnesfond lika mellan de två ansökningstillfällena. I övriga fonder 
gick det inte att göra några förändringar. Vid de två ansökningstillfällena ska 
anges vilka tillgängliga summor som finns både för höst- och våransökningarna. 

 
§ 41  Allmänna studieplaner 
 Allmänna studieplaner: bilaga § 41  
 
 Föredragande: Christian Trägårdh 
  
 Jfr 204, 218/2006, 14 A, 37 B, 55, 121, 140, 249/2007, 21 
 
 Christian Trägårdh informerade om att Helen Shepard har påbörjat 

översättning av mallen för den individuella studieplanen samt sett över en av de 
allmänna studieplanerna. 

 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att Helen Shepard ska översätta de allmänna texterna i de 
allmänna studieplanerna. Institutionerna ansvarar själva för översättning av 
ämnesbeskrivningarna under punkt 1.  

 
Nämnden beslöt att bordlägga bilagorna till nästa möte. 
 

§ 42   Examensbevis 
      Examensbevis Teknologie doktorsexamen: bilaga § 42 

 
 Jfr 249/2007, 23 
 
 Föredragande: Christian Trägårdh 
  
 Christian Trägårdh lade fram ett förslag på uppdateringar av nuvarande 

examensbevis med ett tillägg av avhandlingens poängomfattning samt 
fakultetsopponent. 

 
 Diskussion. 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att avhandlingens högskolepoäng ska anges i examensbeviset. 
Vidare beslöts att samtliga ledamöter i betygsnämnden samt fakultetsopponent 
ska anges i examensbeviset med förnamn och efternamn. Ändringarna ska 
beslutas av rektor och gälla fr om 1 juli 2008. 
 

§ 43  Möte med Forskningssenaten 
 
 Jfr 193,228, 246/2007, 19 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att bordlägga frågan till nästa möte. 
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§ 44  Hanteringsordning för uppföljning av ej befintliga studieplaner 

Beslut: 
Nämnden beslöt att bordlägga frågan till nästa möte. 

 
§ 45   Beslut föregående möte 
 
 Nämnden gick igenom beslutstabellen: 
 
 § 20 Ordföranden rapporterade att han har kontaktat de prefekter som tillhör 

berörda institutioner. Om inget svar inkommit ska frågan tas upp på nästa 
prefektmöte om två veckor. 
§ 230/2007 Ordföranden ska ta kontakt med forskarutbildningsnämndens 
ordförande på den naturvetenskapliga fakulteten för att diskutera möjligheter 
till ersättning.  

  
 Vid protokollet  
 

 
Lotta Malmborg                    
 

               Justeras 
 
       
Klas Malmqvist                    Johan Bjarnevik 
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Bilaga 1 Beslut 

 
 
Deltagare: 
Professor Klas Malmqvist (ordf) KM 
Professor Ann-Sofi Jönsson ASJ 
Professor Björn Regnell BR 
Professor Sven Åberg SÅ 
Doktorand Jonas Borell JB 
Doktorand Caroline Karlsson CK 

Paragraf Beslut/Uppdrag Vem/Vilka Datum Status 

 Beslut från mötet 26 februari    

42 Uppdateringar av examensbevis LTHs kansli 2008-07-01 Pågående 

     

 Beslut från mötet 23 januari    

20 Utse ny studierektor för utbildningen på 
forskarnivå 

KM Vårterminen 

2008 

Pågående 

21 Uppdatering av de allmänna studieplanerna LTHs kansli Vårterminen 

2008 

Pågående 

     

 Beslut från mötet 18 december    

249A/2007 Tillägg av avhandlingens poäng i examensbevis CT Nästa möte Pågående 

249B/2007 Uppföljning av utläggning av de allmänna 
studieplanerna på LTHs hemsida 

KM Nästa möte Pågående 

     

 Beslut från mötet 22 november    

229/2007 Uppföljning av ej befintliga studieplaner PAF Årsskiftet 
07/08 

Pågående 

230/2007 Ersättning för doktorander som läser 
doktorandkurser på andra fakulteter 

KM 18 dec Pågående 

     

 Beslut från mötet 26 oktober    

189/2007 Tillvägagångssätt för att sprida information om 
U21 till doktoranderna 

Studierektorerna 22 nov Pågående 

193A/2007 Uppdatering av studiehandboken för utbildning 
på forskarnivå 

FUN 2008 Ej 
påbörjat 

     

 Beslut från mötet 20 september    

169/2007 Utforma ett system för kvalitativ uppföljning av 
individuella studieplaner 

ASJ, JBj, JB, 
KB, CN, CT 

Årsskiftet 
07/08 

Pågående 
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Doktorand Hanna Modin HM 
Doktorand Klas Risveden KR 
Vice kårordf TLTH Johan Bjarnevik (suppl) JBj 
Professor Kerstin Barup KB 
Docent Christoffer Norberg CN 
Professor Christian Trägårdh CT 
Avdelningsdirektör Per Anders Fagerholm PAF 
 
Signatur som är markerad med fetstil är sammankallande för gruppen. 


