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Närvarande ledamöter: 
 Klas Malmqvist professor, ordförande 
 Torbjörn Håkansson doktorand 
 Bo Jacobson professor 
 Mattias Olsson doktorand 
 Gunnar Sparr professor  
Suppleant: 
 Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
 Karim Andersson vice kårordförande TLTH 
Övriga närvarande: 
 Kerstin Barup professor  
 Stefan Kröll professor, studierektor 
 Christoffer Norberg univ lektor, studierektor 
 Stig Stenström professor, studierektor 
 Per Anders Fagerholm avd direktör 
 Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
 Karin Brundell-Freij univ lektor 
 Henrik Sandler doktorand 
 Olov Sterner professor  
__________________________________________________________________________________
§ 86 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Daniel Sjöberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 87 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
 − Angående utvärderingsresultatet från ”The Team of Advisors” 
 − Fortsatt diskussion om s k skuggdoktorander 
 – Forskarutbildningens dag 
 
§ 88 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från 2001-06-15 lades ad acta. 
 
§ 89 Meddelanden 
 
 − Nya doktorandrepresentanter i Forskarutbildningsnämnden 2001-07-01 -- 2002-06-30 
 (Dnr LTH A214 123/2001) 
 Bilaga § 89 A 
 
 Ordföranden hälsade de nya ledamöterna välkomna. 
 
 − Kursbeskrivning för forskarutbildningskurs i Entreprenörskap 
 Skrivelse från professor Hans Landström, Företagsekonomi: bilaga § 89 B 
  

Ordföranden informerade om bakgrunden och Stefan Kröll meddelade att arbetsgruppen för 
forskarutbildningskurser anser att det kan finnas intresse hos LTHs doktorander att läsa kursen. 
Skriftlig information om kursen kommer därför att skickas ut och även läggas ut på LTHs web-sida.
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§ 90 Information från mötena i de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
 

Ordföranden, Mattias Olsson och Per Anders Fagerholm informerade om några av de viktigaste 
ärendena som diskuterats, d v s den s k rättighetslistan samt förslaget om en gemensam 
antagningsordning för hela universitetet  

 
§ 91 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper   
 Sammanställning fr o m hösten 2000: bilaga § 91 
 
 Beslut: 

Följande arbetsgrupper ska finnas inom nämnden 
− Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser  
 Sammansättning: Stefan Kröll (smk), Torbjörn Håkansson, Gunnar Sparr, Christoffer  
 Norberg, Per Anders Fagerholm 
 

 − Gruppen för revidering av allmänna studieplaner 
  Sammansättning: Studierektorerna, Mattias Olsson, Daniel Sjöberg, Klas Malmqvist 
 
 − Handledargruppen 
  Sammansättning: Studierektorerna med Kerstin Barup som sammankallande, Agneta Ståhl 
  Gruppen kommer att utökas på nästa sammanträde. 
 
 − Gruppen för kvalitetsutveckling 
  Sammansättning: Klas Malmqvist (smk), Bo Jacobson, Mattias Olsson, Stig Stenström 
 
 − Rekryteringsgruppen 

Sammansättning: Stig Stenström (smk), Anders Rantzer, Henrik Sandler, LTHs 
informationsansvariga 
 

 − Gruppen för uppföljning och utvärdering av styrelsens beslut om nytt regelverk för 
  forskarutbildningen 1999-09-06 

Sammansättning: Studierektorerna med Stig Stenström som sammankallande, Daniel Sjöberg, 
Per Anders Fagerholm (adjungerad) 

 
§ 92 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

− Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser  
 
Föredragande: Stefan Kröll 
 
Beslut: 
Kröll informerade först om kurserna i  
−  Ekonomistyrning: 

Arbetsgruppens diskussioner med berörda ämnesföreträdare fortsätter, bl a om hur man ska 
hantera förkunskapskraven 

 
 −  Technical Writing: 
  Kursen är fortfarande mycket översökt 
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§ 92  forts 
Nämnden återupptog sina tidigare diskussioner kring finansieringen av forskarutbildningskurserna. 
Innan man kan gå vidare måste man få svar på frågor kring vissa tekniska problem och nämnden 
uppdrog därför åt ordföranden och Kröll att kontakta LTHs budgetgrupp.  
 
Vidare diskuterade nämnden frågan, om de gemensamma forskarutbildningskurserna med jämna 
mellanrum kan ges på engelska för icke svensktalande doktorander. Arbetsgruppen fick i uppdrag 
att i samråd med resp kursansvarig ta fram förslag till åtgärder. 
 
− Handledargruppen 
 
Föredragande: Kerstin Barup 
 
Information om doktorand- och handledardagen den 26 oktober anordnad gemensamt för FIME 
och Bygg- och Maskinteknik. 
Gruppen ska träffa Gunilla Amnér, pedagogisk konsult inom UPC, för att diskutera kommande 
projekt anpassade för LTHs doktorander och handledare. 
 
− Rekryteringsgruppen 
 
Föredragande: Stig Stenström 
 
Information om att Forskarutbildningens dag kommer att äga rum till våren.  
 
Nämnden diskuterade Chalmers system att koppla grundutbildning till forskarutbildning genom att 
erbjuda studenterna möjligheten att läsa 200 poäng med ett utökat examensarbete.  

 
§ 93 Kvalitetsfrågor 
  
 Jmfr § 96 
  
§ 94 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk vattenresurslära (TEVVRF00) 
 Förslag: bilaga § 94 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk vattenresurslära enligt 
 förslaget. 
 
§ 95 Fastställande av sammanträdestider under hösten 2001 
 
 Beslut: 
 Nämnden sammanträder på följande tider: 

  Fredagen den 28 september kl 13.30 

  Torsdagen den 25 oktober kl 10.15 

  Fredagen den 23 november kl 10.15 

  Tisdagen den 18 december kl 10.15 
 
§ 96 Angående utvärderingsresultatet från ”The Team of Advisors” 
 

Ordföranden informerade om slutrapporten från vårens besök. Ytterligare information kommer att 
lämnas när Rektor gjort sin skriftliga kommentar. 
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§ 97 Fortsatt diskussion om s k skuggdoktorander 
 
 Ordföranden kommer att informera LTHs styrelse om vad som framkommit i nämndens 
 diskussioner. 
 
§ 98 Forskarutbildningens dag 
  
 Beslut: 

P g a LTHs jubileumsfestligheter uppskjuts Forskarutbildningens dag till början av vårterminen 
2002.  
Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 

  
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
 
   Daniel Sjöberg               


