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Närvarande ledamöter: 
 Klas Malmqvist professor, ordförande 
 Karin Brundell-Freij univ lektor 
 Torbjörn Håkansson doktorand 
 Bo Jacobson professor 
 Mattias Olsson doktorand 
 Henrik Sandler doktorand  
Suppleant: 
 Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
 Kerstin Barup professor, t o m § 114  
 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: 
 Gunnar Sparr professor – anmält förhinder 
 Olov Sterner professor – bortrest  
__________________________________________________________________________________
§ 99 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Torbjörn Håkansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 100 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes  
 
§ 101 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Betr § 91 beslöt nämnden, att en förteckning över arbetsuppgifterna för respektive arbetsgrupp skall 
 göras till nästa sammanträde. 
 För övrigt lades protokollet från 2001-08-27 till handlingarna. 
 
§ 102 Meddelanden 
 
 – Beslut 2001-08-22 i Överklagandenämnden: bilaga § 102 A 
 
  Föredragande: ordföranden 
 
  Diskussion 
 
 – Skrivelse från Civilingenjörsförbundet: ”Vidare diskussion om doktorandernas situation vid 

LTH”: bilaga 102 B 
 
  Föredragande: ordföranden 
 
  Diskussion 
 
 – LTHs Arbetsmarknadsdagar den 7 och 8 november 2001 

Daniel Sjöberg informerade och Stig Stenström meddelade att Forskarutbildningsnämnden ska 
delta även detta år, se vidare § 104. 
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§ 103 Information från mötena i de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
PM ang Antagningsordning för forskarutbildning vid Lunds universitet (2001-09-24): bilaga § 103 

 
 Beslut: 
 Ordföranden och Per Anders Fagerholm informerade om beredningen av den LU-gemensamma  
 Antagningsordningen, som ska gälla fr o m 2002-01-01. Det påpekades att skrivelsen inte har varit 
 föremål för remissförfarande.  
  
 Bl a diskuterade nämnden den förändrade beredningsprocessen betr doktorandtjänst, som innebär 
 att LTH måste revidera sitt tidigare beslut i frågan. Uppdrogs åt Fagerholm att arbeta fram ett 
 förslag. 
 
 Mattias Olsson informerade om att den s k Rättighetslistan kommer att behandlas i november av 
 Universitetsstyrelsen. 
 
§ 104 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 – Arbetsgruppen för rekrytering 
 Stig Stenström: PM och förslag till enkät (2001-09-19): bilaga § 104 A 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Beslut: 

Betr enkäten kommer studierektorerna i samråd med samtliga kollegier att sända ut enkäten till dem 
som under de senaste fem åren avlagt forskarexamina. 
 
Betr kopplingar till grundutbildningen diskuterades Chalmers-modellen som inom vissa program 
erbjuder möjligheten att läsa 200 poäng. Nämnden konstaterade att detta i första hand är en fråga 
för grundutbildningen. 

  
 Nämnden beslöt uppdatera PM från 1995-03-08 gällande villkoren för industridoktorander och 
 åtföljande kontrakt.  
 

Frågan väcktes om Forskrutbildningsnämnden även ska vara representerad på arbetsmarknadsdagarna 
på Chalmers och KTH. Nämnden uppdrog åt Stenström att ta fram kostnadsuppgifter. 
 
Nämnden diskuterade hur man kan göra presentationen på de egna arbetsmarknadsdagarna ännu bättre 
och beslöt att som ett led i detta göra ett nytryck av den tidigare framtagna rekryteringsbroschyren. 
 
Ytterligare reklam måste göras för hemsidan för populärvetenskapliga presentationer som LTH nyligen 
startat på adressen http://www.lth.se/ffi/forskinfo/forskinfo.asp 

 Projektet ska förhoppningsvis leda till bättre rapportering i massmedia. 
 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 Skrivelse från doktorander vid Livsmedelsteknologi: bilaga § 104 B 
 

Arbetsgruppen behandlar för närvarande frågan som berörs i skrivelsen, nämligen att kurser ska ges 
på engelska, jmfr § 92. 

 
§ 105 Forskarutbildningens dag 
 
 Beslut: 
 Diskussion. 

Som nämnts tidigare i § 92 kommer Forskarutbildningens dag att anordnas till våren. En lämplig 
punkt att behandla där är frågan om s k skuggdoktorander. 
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§ 106  Allmän studieplan för forskarutbildning i Materialteknik (TEFKMF01) 
 Förslag: bilaga § 106 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Materialteknik enligt 
 förslaget. 
 
§ 107 Allmän studieplan för forskarutbildning i Installations- och klimatiseringslära 
 (TEABKFIK) 
 Förslag: bilaga § 107 A 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Installations- och 
klimatiseringslära enligt bilaga § 107 B. 

 
§ 108 Allmän studieplan för forskarutbildning i Byggande och Arkitektur (TEABAF00) 
 Förslag: bilaga § 108 A 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Byggande och Arkitektur  
 enligt bilaga § 108 B. 
 
§ 109 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitekturhistoria (TEAHIF00) 
 Förslag: bilaga § 109 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt bordlägga ärendet. 
 
§ 110 Allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell automation (TMIEF00) 
 Förslag: bilaga § 110 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell automation i enlighet 
med förslaget. 

 
§ 111 Allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell elektroteknik (TEIEF00) 
 Förslag: bilaga § 111 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell elektroteknik i 
 enlighet med förslaget. 
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§ 112 Allmän studieplan för forskarutbildning i Datorsystemteknik (TEEITFDS) 
 Förslag: bilaga § 112 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Datorsystemteknik i enlighet 
med förslaget. 

 
§ 113 Allmän studieplan för forskarutbildning i Informationsteori (TEEITFIT) 
 Förslag: bilaga § 113 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Informationsteori i enlighet med
 förslaget. 
 
§ 114 Allmän studieplan för forskarutbildning i Telekommunikationsteori (TEEITFTT) 
 Förslag: bilaga § 114 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Telekommunikationsteori i 
 enlighet med förslaget. 
 
§ 115 Allmän studieplan för forskarutbildning i Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner 
 (TEMMTF00) 
 Förslag: bilaga § 115 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Mekanisk teknologi och 
 verktygsmaskiner i enlighet med förslaget. 
 
§ 116 Allmän studieplan för forskarutbildning i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik 
 (TEVVAF00) 
 Förslag: bilaga § 116 A 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik enligt bilaga § 116 B. 

 
§ 117 Kvalitetsfrågor – Slutrapport från ”The Team of Advisors” 
 Rektors Diskussions-PM (2001-09-17): bilaga § 117 
 
 Föredragande: ordföranden 
 

Beslut: 
 Diskussion.  
 Nämnden fann det svårt att i förslaget se någon koppling mellan grundutbildning och 
 forskning/forskarutbildning. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist 
 
  
   Torbjörn Håkansson 
   


