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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Bo Jacobson professor 
  Mattias Olsson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Olov Sterner professor 
Suppelant i ordinarie ledamots ställe: 
  Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor  
  Susanne Kristensson bitr jurist, Lunds universitet 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg univ lektor, studierektor, fr o m § 4 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Gunnar Sparr professor    
__________________________________________________________________________________
§ 1 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Henrik Sandler att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Eventuellt övrigt: 
 - Ang blanketten för anmälan av disputation vid LTH 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från 2001-12-18 lades ad acta. 
 
§ 4 Industridoktorand vid LTH 
 Förslag till avtal: bilaga § 4 
 
 Jmfr § 145/2001 
 
 Föredragande: Stig Stenström och Susanne Kristensson 
 
 Beslut: 
 Efter Susanne Kristenssons information diskuterade nämnden några av avtalspunkterna och 
 därmed sammanhängande frågor, bl a  
 
 – Frågan om vad som händer med en industridoktorand om finansieringen från företaget upphör p g a 
  konkurs 
  Styrelsen för Lunds universitet har uttalat att universitetet inte svarar för den fortsatta 
  finansieringen, medan Högskoleverket menar att berörd institution har  
  finansieringsansvaret. 
  Susanne Kristensson informerade om att Lunds universitets uttalande kommer före 
  Högskoleverkets. 
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  Nämnden beslöt uppmana ledningen för Lunds universitet att hos departementet begära 
  ett klargörande i denna fråga. 
 
 – Frågan om avtalet knyter upp företaget tillräckligt om detta skulle tröttna på åtagandet 
  Nämnden ansåg att så är fallet. 
   
 – Sekretess, patent- och rättighetsfrågor 
  Viktigt är här avtalets text om doktorandens rätt till publicering. 
 
 Nämnden beslöt anta förslag till avtal enligt bilaga § 4 och uppdrog samtidigt åt Stig 
 Stenström och Per Anders Fagerholm att ansvara för att avtalet lägges ut på LTHs hemsida 
 tillsammans med en lämpliga kommentarer. 
 
§ 5 Meddelanden 
  
 Meddelanden saknas. 
  
§ 6 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 

 
Mattias Olsson informerade bl a om  
– att LTHs synpunkter är framförda betr ”Universitetsstyrelsens förslag (december 2001): 

Riktlinjer för relationer mellan institutioner/fakulteter och forskarstuderande vid Lunds 
universitet.” Forskarutbildningsrådet har arbetat länge med formuleringarna i denna s k 
Rättighetslista, som nu är klar. 

 Forskarutbildningsnämnden påpekade det lämpliga i att ovanstående förslag går ut på 
remiss till de olika fakulteterna. 

– att man i Forskarutbildningsrådet diskuterat avtal för industridoktorander samt avtal med 
Malmö Högskola och då med LTHs avtal som exempel. 

– att utvärdering ska ske av det kvalitetsutvecklingsprogram som antogs 1998 
 
I samband med ovanstående informationspunkter påpekade Per Anders Fagerholm, att det 
inom universitetsledningen inte finns någon entydig ansvarsfördelning beträffande 
forskarutbildningsfrågor.  

 
§ 7 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström och Per Anders Fagerholm 
 
  Antagning/Anställning av doktorand 
  Fagerholm informerade om att institutionerna alltför ofta inkommer med ofullständigt 
  ifyllda antagningsblanketter och att anställningunderlagen inte uppfyller uppställda krav.  
 
  Individuella studieplaner 
  Fagerholm meddelade att ca 400 doktorander saknar uppdaterad individuell studieplan, 
  vilket är helt oacceptabelt ur både doktorandens och myndighetens synpunkt. 
  Studierektorerna kommer omedelbart att ta kontakt med ansvariga inom berörda 
  forskarutbildningsämnen för att uppmana dem att snarast inkomma med uppdaterade 
  studieplaner  och aktivitetsrapporter. 
  Ordföranden kommer att ta upp problemen på kommande prefektmöte och informera om 
  prefektens ansvar för institutionens forskarutbildningsfrågor. 
 
  Forskarstuderande inskrivna efter den 1 april 1998  

De första doktoranderna, inskrivna enligt den nya förordningen, d v s efter den 1 april 
1998, beräknas ta sin doktorsexamen under april 2002, om de har haft 100% aktivitet. 
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Kansliet kommer bl a att följa upp de fall där doktorandtjänst upphör innan studierna är 
avklarade. 
 

 � Arbetsgruppen för handledarutbildning 
  Föredragande: Kerstin Barup 
 
  Handledargruppen ska träffas den 25 januari för planering.  
 
 � Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Kröll informerade om att arbetsgruppen insett att kursen i Ekonomistyrning vänder sig till 
  en alltför begränsad grupp och föreslog därför att man hänvisar till redan existerande 
  ekonomikurser. 
 

Kursen i Technical Writing är mycket översökt, ca 6 sökande till varje plats och för 
Projektkursen gäller 2 sökande till varje plats. 
 
Kursen i Patenträtt pågår just nu. 
 

  Till nästa sammanträde måste principerna utredas betr tilldelning till de institutioner som 
  bedriver forskarutbildningskurser där  studerande från andra institutioner kan delta. Många 
  förfrågningar rörande finansiering inkommer från institutionerna. 
   
§ 8 Planering av vårens arbete 
 
 Beslut: 

Handledargruppen ska ansvara för Forskarutbildningens dag, som kommer att anordnas under 
våren. Nämnden diskuterade nya idéer och lämpligt tema för FoU-dagen, förslagsvis med inslag 
av information och diskussion kring en del av det som nämnes i § 7 om Regelverket. 

 
Rekryteringsgruppen ska ta fram program för en form av rekryteringsmässa som ska äga rum 
under senare delen av våren eller till hösten. 

  
Antagningsordning för LTH måste behandlas under våren men först när man fått klarhet i hur de 
nya bestämmelserna är utformade betr antagning till lic-studier. Vidare måste man avvakta ev 
ändringar i Lunds Universitets antagningsordning.  
  

§ 9 Allmän studieplan för forskarutbildning i Numerisk analys (TEEDAFNA) 
    
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Numerisk analys i 
 enlighet med förslaget. 
 
§ 10 Allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitektur (TEAAAF00) 
 Förslag: bilaga § 147/2001 
 
 Föredragande Kerstin Barup 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Arkitektur i enlighet med 
 förslaget. 
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§ 11 Fastställande av tidpunkter för vårens sammanträden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt sammanträda på följande tider 
 
 - Torsdagen den 28 februari kl 10.15 
 - Torsdagen den 21 mars kl 10.15 
 - Tisdagen den 23 april kl 10.15 
 - Tisdagen den 21 maj kl 10.15 
 - Onsdagen den 12 juni kl 10.15 
 
§ 12 Ang blankett för anmälan av disputation vid LTH 
 
 Föredragande Karin Brundell Freij 
 
 Beslut: 
 Då det vid disputationer inom vissa forskarutbildningsämnen kan krävas fem ledamöter  

(i stället för tre) i betygsnämnden, bör utrymmet på LTHs anmälningsblankett tillåta detta, dock 
med ett tillägg att det endast i undantagsfall utses fem ledamöter. 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Henrik Sandler                            


