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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande  
  Karin Brundell-Freij univ lektor, fr o m § 118  
  Bo Jacobson professor 
  Henrik Sandler doktorand  
  Gunnar Sparr professor  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH  
  Mattias Olsson doktorand 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup  professor, studierektor  
  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  
  Thomas Jonsson doktorand  
  Olov Sterner professor 
__________________________________________________________________________________
§ 112  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Finn Jonung att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 113 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor: 
 – Synpunkter på vad som ingår i en doktorsavhandling  
 – Förfrågan om examenspremier till Malmö Högskola 
 – Skrivelse från Lars-Christer Böiers ang ersättning för forskarstuderande från andra
  institutioner 
 Punkten Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen utgår 
 
§ 114 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokollet från den 21 november lades ad acta. 
 
§ 115 Meddelanden 
   
 – Samarbetsavtal inom forskarutbildningen 
 

Ordföranden meddelade, att Aalborgs universitet har uttryckt önskemål om ett 
samarbetsavtal med Lunds universitet beträffande forskarutbildningskurser. 

   
§ 116 Arbetsgrupperna rapporterar 
 
 – Gruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
  Information, beslutsunderlag samt förslag till beslut: bilaga § 116 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
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§ 116 forts 
 
  - Komplettering av Budgetförslag för de fakultetsgemensamma forskarutbildningskurserna bå 2003 
   Jmfr § 108 
 
   Beslut: 
   Efter diskussion beslöt nämnden anta budgetförslaget i enlighet med bilagan § 116 
 
  - Villkor för att en fakultetsgemensam kurs ska kunna ställas in 
   Jmfr § 108 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
  
   Beslut: 
   Nämnden beslöt i enlighet med arbetsgruppens förslag, d v s att en fakultetsgemensam 
   kurs kan ställas in, när deltagarantalet är lägre än 50%. De som är anmälda har då förtur 
   vid nästa kurstillfälle. Undantag dock för projektledningskursen, som ställs in om 
   deltagarantalet är en fjärdedel eller lägre. Beslut om att ställa in en kurs tas inom en vecka 
   efter sista anmälningsdatum och meddelas snarast till deltagarna. 
 
  - Kostnad för projektledningskursen 
   Jmfr § 108 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
 
   Beslut: 
   Kostnaden för nästa års projektledningskurs, inkl ev internatkostnader, maximeras till  
   128 kkr. 

För samtliga fakultetsgemensamma kurser gäller principen, att eventuellt överskridande 
av budgeten ska godkännas i förväg.   

 
  - Ersättning till institutionerna för icke fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser 
   Jmfr § 108 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
 
   Beslut: 

Arbetsgruppen har undersökt hur stora kostnaderna blir, om man tar bort villkoret att 
ersättning ska ges endast för de deltagare som kommer från andra institutioner.  
 
Nämnden beslöt ta bort detta villkor och följde arbetsgruppens förslag, att ersättning till 
institutionerna för forskarutbildningskurser, som börjar under 2003, kan utgå med högst 
20 kkr/hst. Hänsyn kommer att tas endast till strukturerade, av studierektorerna 
godkända kurser, som är försedda med kurskod och med både engelsk och svensk 
benämning. 

 
   - Ersättning till institutioner för kurser som ges till forskarstuderande från andra institutioner  
   Två ansökningar från avdelningen för materialteknik 
   Arbetsgruppens förslag till beslut, se bilaga § 116 
 
   Föredragande: Stefan Kröll 
 
   Beslut: 

Ansökningarna från avdelningen för materialteknik avseende forskarutbildningskurs i 
Termodynamik resp Transportfenomen i materialteknik bifölls. 
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§ 117 Antagning till enbart lic-examen – principdiskussion 
 
 Föredragande: Ordföranden 
 
 Beslut: 

Nämnden står fast vid sin tidigare ståndpunkt, att antagning till enbart lic-examen inte får 
förekomma på LTH.  
För att sammanställa ett beslutsunderlag till LTHs styrelse gällande fakultetens antagningsregler 
beslöt nämnden utse en arbetsgrupp bestående av Per Anders Fagerholm, Mattias Olsson och 
Stefan Kröll. 

    
§ 118 Översyn av ”Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH” (1999-09-06) 
 
 Jmfr § 109 
 
 Beslut: 
 Ärendet bordlades till efter sammanträdet i LTHs styrelse den 14 februari 2003. 
 
§ 119 Ny antagningsordning 
 
 Jmfr § 110 
 
 Beslut: 
 Med hänvisning till beslutet i § 117 bordlades ärendet till efter sammanträdet i LTHs styrelse  
 den 14 februari 2003. 
 
§ 120 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent  
 Förslag: bilaga § 120  
 
 Jmfr § 111 
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt att rekommendera LTHs forskningsnämnder att följa förslaget i bilaga § 120 
och utforma ett brev med vägledning och rekommendationer för hantering av de situationer, då 
betygsnämndens ledamöter anser att en avhandling inte håller måttet. 

 
§ 121 Synpunkter på vad som ingår i en doktorsavhandling  
 
 Föredragande: Karin Brundell-Freij 
 
 Beslut: 

I samband med förberedelser inför en disputation uppstod en konkret fråga, om en 
licentiatuppsats kan ingå i en doktorsavhandling även i de fall, när uppsatsen är skriven på annat 
språk än resten av avhandlingen.  
 

 Eftersom en eventuell lic-uppsats alltid ingår som en del i avhandlingen, är det nämndens 
 mening att detta även gäller om delarna är skrivna på olika språk. 
 
§ 122 Förfrågan om examenspremier till Malmö högskola 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
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 Beslut: 
Som svar på en förfrågan från professor Per Ståhle vid Malmö högskola hänvisade nämnden till 
gällande ramavtal (2001-04-24) om samverkan inom forskarutbildningen mellan LTH och 
Malmö högskola, där det framgår att LTH ej erlägger examenspremier till Malmö högskola. 

 
§ 123 Ersättning för forskarstuderande från andra institutioner 
 Skrivelse från Lars-Christer Böiers, Matematikcentrum: bilaga § 123 
 
 Beslut: 

För att anhållan ska kunna behandlas måste kompletterande uppgifter vara inkomna till LTHs 
kansli senast den 15 januari 2003. 

 
§ 124  Avslutning 
   
   Ordföranden tackade de avgående ledamöterna för det utmärkta arbetet under den gångna
    mandatperioden. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Finn Jonung 


