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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Karin Brundell-Freij universitetslektor, t o m § 29 
  Bo Jacobson professor 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Mattias Olsson doktorand,  
  Henrik Sandler doktorand 
  Gunnar Sparr professor  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
  Karim Andersson vice kårordf TLTH, t o m §  29 
  Kerstin Barup professor, studierektor, fr o m § 26 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Ann Persson doktorand 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 23 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 24 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
 – LTHs nya hemsida – Ev uppdatering av uppgifter som berör Forskarutbildnings- 
  nämndens ansvarsområde 
 
 –  Rutiner för tillsättning av doktorandtjänster vid Malmö Högskola 
 
§ 25 Föregående protokoll 
 
 Protokollet från den 28 februari lades ad acta. 
 
§ 26 Meddelanden 
  
 – Att utbilda för framtiden – pedagogisk specialkurs för forskarhandledare 
  Kursinbjudan från UPC: bilaga § 26 A 
 
  Nämnden rekommenderar alla forskarhandledare att delta i kursen 
   
 – Lärande ITiden. Inbjudan från UPC och CITU till ett seminarium den 25-26 april 2002: 
  bilaga § 26 B 
   
  Karin Brundell-Freij informerade. 
  Nämnden finner goda pedagogiska skäl att rekommendera seminariet. 
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§ 26 forts. 
 –  Högskoleverkets utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och 

högskolor 
 
  Gunnar Sparr informerade.    
  
§ 27 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Mattias Olsson informerade om sitt kommande möte med universitetsledningen ang 
stipendiefrågor.  

 
§ 28 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 − Arbetsgruppen för handledarutbildning 
  Föredragande: Kerstin Barup 
 
  Forskarutbildningens dag 5 juni 2002 

Nämnden diskuterade ett antal lämpliga programpunkter, bl a forskarhandledning, 
förväntade nyheter i årets proposition, resultatet av enkäten till utexaminerade 
forskarstuderande.  
Program kommer snarast att färdigställas och distribueras. 
 
Vidare meddelades att professor Gunnar Handahl kommer till Lund den 24 oktober för att 
hålla ett förmiddagsseminarium om handledning. 
 

  – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström  
 
  Individuella studieplaner 
  Stenström meddelade, att ca 350 doktorander av olika skäl fortfarande saknar uppdaterad 
  individuell studieplan. Ett av skälen kan vara att hänvisningarna i Fysicums databas är 
  alltför oklara. Detta kommer omedelbart att rättas till.  
  Studierektorerna skall fortsätta sitt arbete med att uppmana ansvariga på resp institution att 
  snarast se till att varje doktorand har en individuell studieplan och att denna är uppdaterad. 

 
 –  Rekryteringsgruppen   
  Föredragande: Stig Stenström 
  
  Enkät rörande Synpunkter på utbildningens innehåll, från kvinnor och män:  
  Jmfr § 18 
 
  Den slutliga sammanställningen av enkäten kommer att föreligga på nästa sammanträde.
  

§ 29 Principer för finansiering av forskarutbildningskurser med deltagare från andra 
 institutioner än den kursgivande  
 Förslag till disposition/fördelning av de 220 kkr i LTHs budget för 2002 som avsattes till 
 Forskarutbildningsnämnden för att betalas ut till institutioner som bedriver 
 forskarutbildningskurser för studerande från andra institutioner: bilaga § 29 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Jmfr § 19 
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§ 29 forts. 
  
 Beslut: 

Nämnden diskuterade arbetsgruppens förslag och beslöt uppdra åt gruppen att omarbeta 
förslaget i enlighet med de synpunkter som framfördes i diskussionen. Det omarbetade 
förslaget ska därefter sändas ut till nämndens ledamöter för ytterligare synpunkter innan 
skrivelsen distribueras till LTHs prefekter. 
  

§ 30 Allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell miljöekonomi (TEMIMF00) 
 Förslag: bilaga § 30 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Industriell miljöekonomi 
 i enlighet med förslaget. 
 
§ 31 Kvalitetsfrågor 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt göra en översyn och analys av vad den senaste forskarutbildningsreformen 
 inneburit. LTHs forskningsnämnder kommer att engageras i detta arbete. 
 
§ 32 LTHs nya hemsida – Ev uppdatering av uppgifter som berör Forskarutbildnings-
 nämndens ansvarsområde 
 
 Beslut: 
 De hittills fastställda allmänna studieplanerna för forskarutbildning ska snarast läggas in under 
 kapitel 10 i Studiehandbok för forskarubildning. 
 
§ 33 Rutiner för tillsättning av doktorandtjänster vid Malmö Högskola 
 Ramavtal om samverkan inom forskarutbildningen mellan LTH och Malmö högskola  
 (2001-04-24): bilaga § 33 
 (Dnr LTH A4 670/2001) 
 
 Jmfr § 49/2001 
 
 Ordföranden informerade om gällande avtal och dess tillämpning. 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont  Klas Malmqvist    
 
 
   Mattias Olsson 


