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Närvarande ledamöter:  
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent   
  Leif Sörnmo professor 
  Magnus Larsson professor 
  Ann Persson doktorand 
  Thomas Jonsson doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Mattias Olsson doktorand 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH 
Övriga närvarande: 
  Kerstin Barup professor 
  Christian Trägårdh professor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand 
___________________________________________________________________________ 
Ordföranden hälsade nämndens ledamöter välkomna till en ny mandatperiod. 
 
§ 1  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Ann Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 3 Suppleanters närvaro- och yttranderätt på nämndens sammanträden 
 
 Beslut: 
 Suppleanter skall ha närvaro- och yttranderätt på nämndens sammanträden. 
 
§ 4 Val av vice ordförande 
 
 Beslut: 
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från 2002-12-19 lades ad acta. 
 

Ordföranden meddelade, att forskningsnämnderna FIME och MVA har valt att inte 
distribuera de av Forskarutbildningsnämnden i § 120 antagna riktlinjerna för 
betygsnämnd och opponent.  
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§ 6 Meddelanden 
  
 – Utseende av lärarrepresentanter i forskarutbildningsnämnden 
  (Dnr LTH A214 609/2003) 
  Rektors beslut: bilaga § 6 A 
 
 – Riktlinjer för relationer mellan institutioner/fakulteter och forskarstuderande 

vid Lunds universitet. Fastställda av universitetsstyrelsen 16 december 2002 
  (Dnr I A9 2069/2002) 
  Bilaga § 6 B 
 
  Beslut: 
  Nämnden diskuterade bl a det faktum att en del institutioner inte tar sitt ansvar vad 

det gäller introduktion till forskarutbildningen.  
  Ann Persson meddelade att Doktorandsektionen har startat egen introduktion som 

planeras att ges en gång/termin. 
  Thomas Jonsson påpekade att Forskarutbildningsnämnden bör ta fram en 

handlingsplan vid eventuella konflikter mellan doktorand och handledare. 
Nämnden uppdrog åt studierektorsgruppen att utarbeta någon form av 
rekommendationer eller handlingsplan för denna typ av frågor. 

    
 – Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för 

doktorander vid Lunds universitet 
  (Dnr I F78 4573/2003) 
  Högskoleverkets beslut: bilaga § 6 C 
 
 – Gemensam forskarutbildningskurs –  Projektledning i FoU-projekt 
  Skrivelse från Mats Persson: bilaga § 6 D 
 
 – Uppdrag att utarbeta forskningsstrategier 
  Regeringsbeslut 2003-02-06: bilaga § 6 E 
 
 – Frågor rörande forskarutbildningen 
  (Dnr I H9 1732/2003) 
  Skrivelse 2003-03-26 från Forskarutbildningsutredningen till universitet och 

högskolor: bilaga § 6 F 
 
 – Frågor rörande LTHs docentkurs 
  Vikten av att icke svensktalande forskare skall kunna följa LTHs docentkurs 
  Protokollsutdrag från Forskningsnämnden MVA, § 28: bilaga § 6 G 
 
  Beslut: 
  Forskarutbildningsnämnden anser att det av många skäl är angeläget att lärare på 

LTH lär sig svenska språket. 
 
 –  Förslag till högskolepedagogisk utbildning på LTH 
  Skrivelse från Genombrottet LTH: bilaga § 6 H 
 
  Förslaget kommer att behandlas på nästa sammanträde 
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§ 6 forts 
 – Insamling av statistikuppgifter med anledning av universitetets utvärdering 

av den nya antagningsordningen till forskarutbildningen 
 
  Per Anders Fagerholm informerade om det material som sänts ut till LTHs 

institutioner för svar senast den 23 april. 
 
  Fagerholm informerade också om att ungefär hälften av LTHs doktorander saknar 

uppdaterad individuell studieplan. Nästan alla doktorander har biträdande 
handledare; sämre är det däremot med rapporteringen av hur långt doktoranden 
hunnit i sina studier.  

     
§ 7 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen 
  

Ordföranden informerade om att ett nytt organ för informella diskussioner är under 
bildande. 

 
§ 8 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
 
 Föredragande: Kerstin Barup 
 
 – Arbetsgruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
   

Beslut: 
Diskussion av budget och former för tilldelning av medel till det icke 
fakultetsgemensamma kurserna kommer att fortsätta på nästa sammanträde. 
I anknytning till detta ärende beslöt nämnden korrigera en beslutsformulering i 
föregående protokoll (2002-12-19), § 116: …”att ersättning till institutionerna för 
forskarutbildningskurser, som börjar under 2003, kan utgå med högst 20 kkr/hst”  
skall ändras till högst 20 kkr/helårsprestation 
 
Ann Persson framförde önskemål om en kurs i forskningsmetodik.  
Nämnden uppmanade henne att lämna in ett konkret förslag till kursgruppen. 

  
 – Studierektorernas verksamhetsplan 
 
  Kerstin Barup meddelade att studierektorernas tidigare verksamhetsplan snarast
  kommer att uppdateras. 
  Prioriterade arbetsuppgifter för den kommande perioden är bl a  
 
   att se till att samtliga doktorander har individuella studieplaner 
   att se över handledare-doktorandsituationen 
   att få till stånd ett utökat samarbete med danska högskolor/universitet  
 
 – Genomgång och aktualisering av arbetsuppgifter samt förnyelse av 

arbetsgrupperna 
 
  Beslut: 
  Ärendet bordlades. 
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§ 9 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH 
 Styrelsens beslut § 19 (2003-03-27):bilaga § 9 
 (Dnr LTH G219 267/03) 
 

Per Anders Fagerholm meddelade, att arbetsgruppen nu efter styrelsens beslut snarast 
skall utarbeta nya föreskrifter, som även kommer att innehålla den nya 
antagningordningen. 

 
§ 10 Ny antagningsordning 
 
 Se § 9 
 
§ 11 Fastställande av sammanträdestider vårterminen 2003 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt sammanträda på följande tider 
 
 Torsdagen den 15 maj kl 09.15 
 Torsdagen den 12 juni kl 13.15 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist    
 
 
  Ann Persson 


