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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Bo Jacobson professor 
  Thomas Jonsson doktorand  
  Henrik Sandler doktorand  
  Gunnar Sparr professor  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Annette Nilsson doktorand 
  Mattias Olsson doktorand 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup  professor, studierektor 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Camilla Hedberg byrådirektör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter:  
  Karin Brundell-Freij univ lektor  
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Ann Persson doktorand 
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 92 Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Annette Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 93 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 94 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 25 september lades ad acta. 
 
§ 95 Meddelanden 
   
 – Remiss: Lunds doktorandkårs begäran att utreda den psykosocial arbetsmiljön för 
  doktorander 
  Skrivelse från Juridiska enheten vid Lunds universitet: bilaga § 95 A 
  (Dnr LTH I F78 4573) 
  Yttrande från LTHs styrelse: bilaga § 95 B 
 
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
  Diskussion. 
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§ 96 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  
 – Ordföranden informerade om ett välbesökt seminarium kring forskarutbildningsfrågor. 
 
 – Mattias Olsson meddelade att Styrelsen för Lunds universitet på nästa sammanträde 

kommer att behandla frågan om Riktlinjer för forskarutbildningen. 
 
§ 97 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 
  - ”Vetenskapsteori och etik” 
   Stefan Kröll informerade om önskemålen att utöka etik-delen i nämnda kurs.  
 
  - Ersättning till institutioner för kurser som ges till forskarstuderande från andra institutioner 
   Förslag till beslut: bilaga § 97 
 
   Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
   Beslut: 

Nämnden diskuterade ett antal frågor, bl a hanteringen av de grundutbildningskurser som 
kan vara relevanta i sammanhanget och uppdrog åt Fagerholm att revidera förslaget enligt 
nämndens mening. 

 
 –  Rekryteringsgruppen 
    

  - Forskarutbildningens dag den 4 oktober 
   Kerstin Barup meddelade att i temadagen deltog ca 70-80 personer, varav flertalet var 
   handledare.  
   Nämnden diskuterade olika åtgärder för att till nästa temadag attrahera fler doktorander. 
  
  - Rekryteringsdag den 31 oktober 
   Stig Stenström meddelade att inbjudan sänts ut till samtliga teknologer fr o m årskurs 4. 
   Vidare rapporterade Stenström från en rekryteringsdag på KC. 
 
 – Handledargruppen 

Kerstin Barup informerade om några planerade universitetsgemensamma 
handledarseminarier. 

   
§ 98 Allmänna studieplaner för forskarutbildning 
 
 Stefan Kröll informerade om att osäkerhet råder om framtiden för forskarutbildningsämnet i
 Digital- och datorteknik.  
 
§ 99 Översyn av ”Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH” (1999-09-06) 
 Jmfr § 88 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Reviderat förslag till föreskrifter föreligger ännu inte. 
 
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
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§ 100 Ny antagningsordning 
 Jmfr § 89 
 
 Beslut: 
 Ärendet bordlades. 
 
§ 101 Kvalitetsfrågor 
 
 Ordföranden menade att kvalitetsmedvetandet är högt i forskarutbildningsnämndens arbete och  
 präglar alla frågor som behandlas. 
 
§ 102 Förbättrade instruktioner till betygsnämnder 
 
 Jmfr § 91 
 
 Beslut: 

Ärendet bordlades. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Annette Nilsson 


