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Närvarande ledamöter: 
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 Ronny Berndtsson professor 
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 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
 Stig Stenström professor, studierektor 
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§ 11 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 12 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övrigt: Ändrat datum för nämndens 
aprilsammanträde. 

 
§ 13 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet lades ad acta. 
 
§ 14 Meddelanden 
  
 – Program för LTHs Docentkurs 2001  
  Bilaga § 14 
 
 – Ordföranden meddelade att han varit inbjuden till institutionen för psykologi för att informera 

om hur LTHs forskarutbildning är organiserad. 
 
§ 15 Rapportering från ett LU/LTH-gemensamt seminarium ang forskarutbildning 
  

Ordföranden rapporterade från seminariet och diskussionerna där om en gemensam 
antagningsordning. Då förutsättningarna är olika inom fakulterna är det viktigt att dessa har 
huvudansvaret. Vidare hade man på seminariet bl a diskuterat den s k rättighetslistan och 
finansieringsfrågor. 
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§ 16 Arbetsgrupperna rapporterar 
  

– Studierektorerna 
 Verksamhetsberättelse för LTHs studierektorer under 2000: bilaga § 16 A 
 Verksamhetsplan: bilaga § 16 B 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 

Studierektorerna uppmanades att vid ett kommande sammanträde informera om vad som 
eventuellt kan upplevas som problematiskt i deras arbete, så att forskarutbildningsnämnden kan 
vidta åtgärder som underlättar för dem.    

 
 – Arbetsgruppen för handledarutbildning 

Program från en forskarutbildningsdag den 7 februari 2001 om rollen som doktorand resp 
handledare (KC och Samhällsbyggnad i samarbete): bilaga § 16 C 
Sammanställning av enkät den 7 februari 2001 om rekrytering till forskarutbildningen 
(Samhällsbyggnad): bilaga § 16 D 
Sammanställning av gruppdiskussioner den 7 februari 2001 (Samhällsbyggnad): bilaga § 16 E 
 
Föredragande: Stig Stenström och Kerstin Barup 

 
Nämnden diskuterade ett antal frågor och förslag som uppkommit på forskarutbildningsdagen 
den 7 februari, bl a fanns det önskemål om en översättning av studiehandboken till engelska. 

 
Kerstin Barup informerade om planerna att gemensamt med Eva Falk Nilsson (UPC) ansöka hos 
Rådet för högskoleutbildning om medel för kompetensutveckling för forskarhandledare. 
 

   
– Rekryteringsgruppen 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 

Nämnden diskuterade olika förslag att förbrättra rekryteringen till forskarutbildning, bl a kan 
enkäten, se bilaga 16 D, ligga som grund för vidare åtgärder.  
Ytterligare rapportering från gruppens arbete sker på nästa sammanträde. 

  
– Gruppen för gemensamma forskarutbildnngskurser 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Betr Projektledningskurserna och kursen i Ekonomistyrning uppdrog nämnden åt arbetsgruppen 
att återigen uppmana berörda institutioner att inkomma med konkreta förslag till kursplaner och 
budget.  
Gruppen rapporterar på nästa sammanträde. 

 
– Gruppen för inventering av forskarutbildningskurser 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 

Beslut: 
Då LTHs web-sida med institutionernas forskarutbildningskurser f n innehåller alltför många 
inaktuella uppgifter, beslöt nämnden rikta en allvarlig uppmaning till institutionerna att 
kontinuerligt uppdatera databasen.  
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– Gruppen för uppföljning och urvärdering av styrelsens beslut om ett nytt regelverk för 
forskarutbildningen 

  
 Beslut: 

Under våren ska arbetsgruppen vara klar med sin utvärdering av hur styrelsens beslut efterlevs. 
Vidare ska gruppen identifiera eventuella problem och skriva förslag till åtgärder. 

 
– Gruppen för kvalitetsutveckling 

   
  Föredragande: ordföranden 
   
  Beslut: 

Då arbetsgruppens resultat är starkt beroende av vad som framkommer i övriga gruppers arbete 
kommer avrapportering att ske vid ett senare tillfälle. 

 
§ 17 Kvalitetsfrågor 
 se § 16 
   
§ 18 Allmän studieplan för forskarutbildning i Programvarusystem (TEETSF01) 
 Förslag: bilaga § 18 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt återföra ärendet till arbetsgruppen för ytterligare diskussioner med berörd 
 institution. 
 
§ 19 Allmän studieplan för forskarutbildning i Miljö- och energisystem (TEFMIF00) 
 Förslag: bilaga § 19 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Miljö- och energisystem enligt 
 förslaget. 
 
§ 20 Allmän studieplan för forskarutbildning i Produktionsekonomi (TEMIOFPE) 
 Förslag: bilaga § 20 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt återföra ärendet till arbetsgruppen för ytterligare diskussioner med berörd 
 institution. 
 
§ 21  Skrivelse angående doktorandernas situation vid Lunds tekniska högskola 
 Remiss från LTHs styrelse: bilaga § 21 
 (Dnr LTH  G219 203/01) 
 jmfr § 9 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 

Nämnden diskuterade skrivelsen och beslöt uppdra åt Per Anders Fagerholm att i samråd med 
studierektorerna besvara den och därvid beakta de åsikter som framfördes. 
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§ 22 Anhållan om flyttning av doktorander 
 Skrivelse från Everth Larsson, Teknisk logistik: bilaga § 22 
 (Dnr LTH G39 309) 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 

Med hänsyn till berörda doktorander tillstyrktes ansökan under förutsättning att de inkommer med 
individuella ansökningar. 
 

§ 23 Ändrat datum för nämndens aprilsammanträde 
 
 Beslut: 

Med ändring av beslut i § 8 beslöt nämnden flytta sammanträdet från onsdagen den 18 april till 
tisdagen den 17 april kl 09.15. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Mattias Olsson              


