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§ 139 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Daniel Sjöberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 140 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med tillägget att under Övriga frågor fastställa tidpunkten för 
nästa sammanträde. 

 
§ 141 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från 2001-11-23 lades ad acta. 
 
§ 142 Meddelanden 
 – PM ang rapport II: Utbildningsstrukturen vid LTH 
  (Dnr LTH G219 1720/2000) 
  Bilaga § 142 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
  

Nämnden diskuterade rapporten, bl a frågor rörande  
- utbytesstudenter utan GU-behörighet och doktorander av icke EU-ursprung 
- studentavgifter 
- förlängning av doktorandtjänst vid föräldraledighet   

 
 –  Ledningsfunktionerna inom LTH fr o m 1 januari 2002 
 
  Föredragande: Klas Malmqvist 
 
  Malmqvist, som valts till prorektor fr o m 2002, kommer även i fortsättningen att ansvara 
  för forskarutbildningen inom LTH. 
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§ 143 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 

Universitetsstyrelsens förslag (december 2001): Riktlinjer för relationer mellan 
institutioner/fakulteter och forskarstuderande vid Lunds universitet: bilaga § 143 

 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Nämnden diskuterade några av de frågor som beröres i förslaget, bl a stipendier och
 offentlighetsprincipen i samband med anställning.   
 
§ 144 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström 
 

Gruppen har ännu ej sammanträtt. Till viss del saknas resurser för uppföljning av 
handledarsituationen. 

 
 − Arbetsgruppen för handledarutbildning 

  Föredragande: Kerstin Barup 
 
  En handledarträff planeras till februari. 
 
  Beträffande den handledarträff, som genomfördes gemensamt av  forskningsnämnderna 
  FIME och Bygg- och Maskinteknik i höstas, rapporterade Stefan Kröll, att någon 
  uppföljning med Gunilla Amnér från UPC ännu ej har gjorts. 

 
  En handledarträff planeras till februari. 

 
 − Gruppen för inventering av forskarutbildningskurser/framtagande av kursenkäter 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Under våren planerar gruppen en översyn av budgeten för de gemensamma kurserna.  
  Beträffande LTHs docentkurs planeras samarbetsförsök med UPC. 
 
 − Rekryteringsgruppen 
  Föredragande: Stig Stenström 
 
  Enkätundersökningen till examinerade är utskickad, en hel del svar har inkommit men 
  slutresultatet kan föreligga först i februari. 
   
  Under våren skall Forskarutbildningens dag återigen anordnas, men viss förnyelse måste 
  ske. Förslag till program kommer att lämnas på nästa sammanträde. 
 

§ 145 Industridoktorand vid LTH 
 Förslag till avtal: bilaga § 145  
 
 Föredragande: Stig Stenström   
 
 Beslut: 
 Stenström informerade om föreliggande förslag, som är granskat av universitetets juridiska 
 enhet.  
 
 Efter diskussion beslöt nämnden förtydliga vissa begrepp i avtalstexten, bl a de som avser
 handledare samt projekt/kursstudier. Ärendet återupptages på nästa sammanträde. 
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§ 146 Kvalitetsfrågor 
 
 Klas Malmqvist informerade, bl a nämndes att pågående utvärderingar inom universitetet har en 
 tendens att blanda samman GU-frågor med FoU-frågor. 
 
§ 147 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitektur (TEAAAF00) 
  
 Jmfr § 126    
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt bordlägga ärendet. 
 
148 Allmän studieplan för forskarutbildning i Elektrisk mätteknik (TEEEMF00) 
 Förslag: bilaga § 148 
 
 Föredragande Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Elektrisk mätteknik i 
 enlighet med förslaget. 
 
149 Allmän studieplan för forskarutbildning i Maskinelement (TEMMEF00) 
 Förslag: bilaga § 149 
 
 Föredragande Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Maskinelement i 
 enlighet med förslaget. 
 
150 Allmän studieplan för forskarutbildning i Mekanik (TEFMEF00) 
 Förslag: bilaga § 150 
 
 Föredragande Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Mekanik i enlighet med 
 förslaget. 
 
151 Fastställande av tidpunkt för nästa sammanträde 
 
 Beslut 
 Torsdagen den 24 januari 2002 kl 10.15 
 
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tillönska nämnden God jul och Gott nytt år. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist                              Daniel Sjöberg  


