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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Bo Jacobson professor 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Ann Persson doktorand   
  Gunnar Sparr professor  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH  
  Annette Nilsson doktorand 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup  professor, studierektor fr o m § 106 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg universitetslektor, studierektor fr o m § 106 
  Stig Stenström professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter:  
  Henrik Sandler doktorand  
  Thomas Jonsson doktorand  
  Karin Brundell-Freij univ lektor  
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 103  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Torbjörn Håkansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 104 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 105 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 22 oktober lades ad acta. 
 
§ 106 Meddelanden 
   
 – Remiss: Lunds doktorandkårs begäran att utreda den psykosocial arbetsmiljön för 
  doktorander 
  (Dnr LTH I F78 4573) 
  Yttrande från Lunds universitets rektor: bilaga § 106 A 
 
 – Satsning på handledarutbildning – medel att söka inför 2003 
  (Dnr I B9 4879/2002-11-21) 
  Skrivelse från Rådet för högskoleutbildning: Bilaga § 106 B 
 
  Uppdrogs åt handledargruppen att undersöka om en LU-gemensam ansökan gjorts via
  UCLU. 
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§ 106 forts 
 – Angående licentiandantagning  
  Skrivelse från Sveriges doktorander: bilaga § 106 C 
  
  Föredragande: P A Fagerholm 
 
  Forskarutbildningsnämnden förordar inte antagning till enbart lic-examen. 
   
§ 107 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  
 – Aktuell information saknas. 
 
§ 108 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
 
   - Ersättning till institutioner för kurser som ges till forskarstuderande från andra institutioner  
   Förfrågan från avdelningen för matematik: bilaga § 108 A 
   Förfrågan från avdelningen för matematisk statistik: bilaga § 108 B 
   Arbetsgruppens förslag till beslut: bilaga § 108 C 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
 
   Beslut: 
   Ansökan från avdelningen för matematik bifölls under förutsättning att den  
   kompletteras med personnummer för resp deltagare, kurskoder samt uppgift om vilken
   termin/läsperiod kursen tagits. 
 
   Däremot avslogs ansökan från avdelningen för matematisk statistik, eftersom deltagarna i det
   ena fallet kommer från den egna institutionen och i det andra fallet inte är 
   forskarstuderande. 
 
  - Budgetförslag för de fakultetsgemensamma forskarutbildningskurserna bå 2003 
   Bilaga § 108 D 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
 
   Beslut: 
   Då underlaget inte är fullständigt, uppdrogs åt arbetsgruppen att till nästa sammanträde 

komplettera budgetförslaget och därvid ta hänsyn bl a till personal-och lokalkostnader. 
 
   Nämnden diskuterade även möjligheten att ställa in en kurs, om deltagarantalet är mindre 

än hälften av det planerade. Arbetsgruppen skall till nämndens nästa sammanträde 
utarbeta ett förslag till formulering av villkoren för en sådan åtgärd.  

 
  - Förslag till handläggningsordning för medel avsatta till institutioner som bedriver forskarutbildningskurser 

för studerande från andra institutioner (inkl bilagan Avgränsning mellan forskarutbildningskurser 
och grundutbildningskurser): bilaga § 108 E 

   (Dnr LTH B249 1922/2002-11-21) 
    
   Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
   Beslut: 
   Efter diskussion beslöt nämnden anta handläggningsordningen enligt bilaga § 108 F. 
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§ 108 forts 
 –  Rekryteringsgruppen   

  
  - Rekryteringsdagen den 31 oktober samt Arbetsmarknadsdagarna 
   Stig Stenström informerade.    
    
 – Handledargruppen 
 

Stig Stenström informerade från senaste handledarseminariet. 
    
§ 109 Översyn av ”Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH” (1999-09-06) 
 Jmfr § 99 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Reviderat förslag till föreskrifter föreligger ännu inte. 
 
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
 
§ 110 Ny antagningsordning 
 Jmfr § 100 
 
 Beslut: 
 Ärendet bordlades. 
 
§ 111 Förbättrade instruktioner till betygsnämnder 
 
 Jmfr § 102 
 
 Beslut: 

Ärendet bordlades. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Torbjörn Håkansson 


