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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Bo Jacobson professor 
  Mattias Olsson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
Suppelant i ordinarie ledamots ställe: 
  Karim Andersson vice kårordf TLTH 
  Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor, fr o m § 47 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Ann Persson doktorand 
  Gunnar Sparr professor  
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 44 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Henrik Sandler att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 45 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 46 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Justerat protokoll från den 23 april förelåg inte på dagens sammanträde. 
 
§ 47 Meddelanden 
 
 Meddelanden saknades 
     
§ 48 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Inget nytt fanns att rapportera. 
 
§ 49 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
”Arbetsvillkor efter avslutade forskarstudier samt synpunkter på forskarutbildningens 
innehåll. Sammanställning av enkät till forskarstuderande som examinerats vid LTH under 
1996-2000” Arbetsgruppens förslag: bilaga § 49 A 
 
Föredragande Stig Stenström 
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§ 49 forts 
  Beslut: 
  Efter ingående diskussion och smärre justeringar och tillägg godkände nämnden
  arbetsgruppens förslag enligt bilaga § 49 B.  
 
  Vidare beslöt nämnden dels att sammanställningen, inklusive bilagorna, skall tryckas upp, 
  dels att den skall läggas ut på LTHs hemsida med länkar till bilagorna. 
 
  Nämnda sammanställning kan nu användas som underlag i kvalitetsutvecklingsarbetet och  
  lämpliga åtgärder diskuterades. Ett första steg i detta arbete kommer att tas på 
  Forskarutbildningens dag, där doktoranderna själva får möjlighet att diskutera enkäten. 
 
  Nämndens föresats är nu att liknande enkäter skall göras vart tredje år. 

 
Stig Stenström informerade om årets Arbetsmarknadsdagar och nämnden beslöt att delta 
även i år. Förslag till hur presentationen av forskarutbildningen ska utformas kommer att 
diskuteras i augusti. 
 

   – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
Information till prefekterna angående ersättning för forskarutbildningskurser som ges till 
forskarstuderande från andra institutioner 
 
Jmfr § 39 
 
Ordföranden meddelade att han ska informera om nämnda ersättning på nästkommande 
prefektmöte. 
 

§ 50 Course Proposal: Spoken Technical Communication for Doctoral Students  
 Reviderat förslag från universitetslektor Margaret Newman-Nowicka: bilaga § 50 
 
 Jmfr § 40 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Beslut: 
 Nämnden ställde sig tveksam dels till förslaget att ge förtur för sökande som klarat kursen i 
 Kommunikationsteknik, dels till att kurspoängen i det nya förslaget höjts från 3 till 5 poäng. 
  
 Nämnden beslöt att på försök ge kursen en gång under nästa läsår och med 3 kurspoäng. 
 
 Vidare kommer arbetsgruppen att undersöka olika möjligheter att minska det stora söktrycket 
 till kursen i ”Technical Writing”.  
 
§ 51 Allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk geologi (TEVTGF00) 
 Förslag: bilaga § 51 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Teknisk geologi i enlighet 
 med förslaget. 
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Den på förra sammanträdet (jmfr § 41) påbörjade diskussionen angående lämpliga 
åtgärder för att få in de resterande studieplanerna kommer att återupptas på nästa 
sammanträde för ett eventuellt beslut. 

 
§ 52 Remiss: Riktlinjer för relationer mellan institutioner/fakulteter och 
 forskarstuderande vid Lunds universitet 
 (Dnr I A9 2069/2002) 
 Skrivelse från Rektorsämbetet: bilaga § 52 A 
 Utkast till yttrande: bilaga § 52 B 
 
 Föredragande: P A Fagerholm 
 
 Fagerholm önskade Forskarutbildningsnämndens synpunkter inför det yttrande han 
 skriver på uppdrag av LTHs styrelse.    
 
§ 53 Diskussion kring ny antagningsordning 
 Diskussionspunkter: bilaga § 53 
 
 Föredragande: P A Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Efter en kort diskussion beslöt nämnden bordlägga ärendet p g a tidsbrist. 
 
 
§ 54 Kvalitetsfrågor 
 
 Beslut: 
 Ärendepunkten utgår p g a tidsbrist. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Henrik Sandler 
 
 
   


