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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Karin Brundell-Freij univ lektor 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Mattias Olsson doktorand 
  Ann Persson doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Magnus Larsson professor 
  Daniel Sjöberg doktorandrepresentant 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup professor, studierektor, t o m § 60 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Stig Stenström professor, studierektor, fr o m § 59 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Bo Jacobson professor 
  Henrik Sandler doktorand 
  Gunnar Sparr professor  
  Olov Sterner professor 
___________________________________________________________________________
§ 55  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 56 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 57 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollen från den 23 april resp den 21 maj lades ad acta. 
 
§ 58 Meddelanden 
 – Inbjudan till höstens kurser för doktorander och lärare 
  Bilaga § 58 A 
 
 – Yttrande från LTHs styrelse över remiss: Riktlinjer för relationer mellan 

institutioner/fakulteter och forskarstuderande vid Lunds universitet 
  (Dnr I A9 2069/02)  
  Bilaga § 58 B 
 
  Jmfr § 52 
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 – Forskarutbildningsnämndens remiss till LTHs forskningsnämnder: Effekter 
  av den nya forskarutbildningen 
  Bilaga § 58 C 
 
  Ordföranden informerade om att forskningsnämnderna redan börjat arbeta med 

uppdraget. 
 
 – Ny  organisation av bl a forskningsnämnder och lärarförslagsnämnder inför 

nästa mandatperiod 
 
  Ordföranden informerade. 
  
§ 59 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Ordföranden informerade om att man nu centralt arbetat fram en väl genomtänkt plan 
för handledarutbildning, som ska ges i regi av UCLU. 
 
Mattias Olsson meddelade, att han ska träffa universitetsdirektör Peter Honeth 
angående ett nytt förslag till regler för stipendier.  

 
§ 60 Arbetsgrupperna rapporterar 
 

 –  Rekryteringsgruppen 
   
  Forskarutbildningens dag 
  Föredragande: Kerstin Barup 
 
  Beslut: 
  Då de föredragshållare nämnden önskat inbjuda inte har haft tillfälle att ställa upp 
  under den gångna våren, måste Forskarutbildningens dag uppskjutas till andra 
  halvan av september. 
  
 – Gruppen för uppföljning av regelverket 
  Föredragande: Stig Stenström och Per Anders Fagerholm 
 
  Individuella studieplaner 
  Stenström meddelade att 269 doktorander fortfarande saknar uppdaterad individuell 
  studieplan i Ladok.  

 
Beslut:  
Nämnden diskuterade olika generella åtgärder för att få in de saknade individuella 
studieplanerna i Ladok. Bl a nämndes ekonomiska sanktioner av något slag.  
 
Ordföranden kommer att med prefekterna diskutera frågan om vem som ska stå för 
kansliets merkostnader för arbetet med att driva in de saknade individuella 
studieplanerna. 

 
För att få in resterande studieplaner ska studierektorerna fortsätta sitt 
påtryckningsarbete genom att göra institutionsbesök och då även informera om 
övriga regler gällande forskarutbildningen.  
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§ 61 Allmän studieplan för forskarutbildning i Byggnadsfysik (TEVBFF00) 
 Förslag: bilaga § 61 A 
 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Beslut: 
 Efter diskussion beslöt nämnden anta allmän studieplan för forskarutbildning i 
 Byggnadsfysik enlig bilaga 61 B 
 
§ 62 Åtgärder för att få in resterande allmänna studieplaner 
 
 Jmfr § 51 
 
 Beslut: 

I avvaktan på att resterande förslag till allmänna studieplaner skall inkomma beslöt 
nämnden enhälligt om antagningsstopp tills vidare för följande forskarutbildnings-
ämnen 

 – Digital- och datorteknik 
 – Brandteknik 
 – Geoteknik 
 – Byggnadskonstruktion   
 
§ 63 Diskussion kring ny antagningsordning 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Jmfr § 53 
 
 Beslut: 
 Nämnden fortsatte den diskussion som påbörjades på förra sammanträdet och 
 förslag till antagningsordning kommer att utformas inför nästa sammanträde 
 med utgångspunkt från vad som framkom i diskussionen. Nämnden beslöt att i 
 samband med detta göra en total översyn av "Föreskrifter rörande forskarutbildningen 
 vid LTH" 1999-09-06. 
 
§ 64 Kvalitetsfrågor 
 
 Föredragande: Stig Stenström 
 
 Stenström informerade om att ”Sammanställning av enkät till forskarstuderande” nu är 
 utlagd på LTHs hemsida (jmfr § 49) och att länkning av bilagorna sker efterhand. 
 
§ 65 Förbättrade instruktioner till betygsnämnder 
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt uppdra åt Brundell-Freij att till nästa sammanträde skriva ett förslag till 
 någon form av instruktion för betygsnämnder. 
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§ 66 Fastställande av höstens sammanträden 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt sammanträda på följande tider 
 – Torsdag den 22 augusti kl 10.00 
 – Onsdag den 25 september kl 13.15 
 – Tisdag den 22 oktober kl 10.00 
 – Torsdag den 21 november kl 10.00 
 – Torsdag den 19 december kl 10.00  
 
§ 67 Avslutning 
 
 Ordföranden tackade nämnden för dess arbete under det gångna läsåret och önskade 
 trevlig sommar. 
  
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Mattias Olsson 


