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Närvarande ledamöter:  
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Magnus Larsson professor 
  Ann Persson doktorand 
  Thomas Jonsson doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Mattias Olsson doktorand 
  Finn Jonung vice kårordförande, TLTH 
Övriga närvarande: 
  Karin Ekborg avd direktör, § 18 
  Stefan Kröll professor, studierektor, t o m § 18 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter: 
  Torbjörn Håkansson doktorand 
  Henrik Sandler doktorand 
  Ulf Ellervik docent  
  Leif Sörnmo professor 
___________________________________________________________________________ 
§ 12  Utseende av justeringsperson 
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Mattias Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 13 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 14 Val av vice ordförande 
 
 Beslut: 
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
 
§ 15 Föregående protokoll 
 
 Beslut: 
 Protokoll från 2003-04-10 lades ad acta. 
 

Med anledning av ordförandens meddelande i § 5, att forskningsnämnderna FIME och 
MVA har valt att inte distribuera Forskarutbildningsnämndens rekommendationer  för 
betygsnämnd och opponent, beslöt nämnden att sända ut skrivelsen på remiss till de tre 
forskningsnämnderna för att fånga upp deras åsikter och förslag.  
Nämnden påpekade vikten av att i dessa frågor få till stånd en större samstämmighet på 
LTH.  
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§ 16 Meddelanden 
 
 – Gemensam forskarutbildningskurs –  Projektledning i FoU-projekt 
  Jmfr § 6 
 
  Stefan Kröll meddelade, att professor Bengt Hansson på Byggnadsekonomi har 

föreslagit, att Mats Persson ska ersättas av universitetslektor Anne Landin som 
kursansvarig för Projektledningskursen. 

  Kursgruppen kommer nu att ta ställning till detta förslag.  
     
§ 17 Information från de LU-gemensamma forskarutbildningsorganen  

Arbetsgrupp avseende vissa forskarutbildningsfrågor. Beslut av Lunds universitets 
rektor (2003-04-16): bilaga § 17 
(Dnr I A29 2118/2003) 
 
Föredragande: ordföranden  
 
Beslut: 
Ann Persson meddelade att hon ingår i nämnda arbetsgrupp. 

. 
LTHs forskarutbildningsnämnd förutsätter, att de två doktorandkårer som finns vid 
Lunds universitet behandlas lika, bl a när det gäller informationsspridningen och 
representation i gemensamma arbetsgrupper. 
 

§ 18 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
  
 – Genomgång och aktualisering av arbetsuppgifter samt förnyelse av 

arbetsgrupperna 
  Förslag: bilaga § 18 A 
  Jmfr § 8 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Beslut: 
  Nämnden beslöt revidera förslaget i enlighet med bilaga § 18 B.  
  I stället för kvalitetsgruppen bildades på Ann Perssons förslag en ny arbetsgrupp 

som ska förbättra introduktion och information för nyantagna doktorander. I arbetsgruppen 
ingår Ann Persson, Stefan Kröll, Leif Sörnmo, LTHs informationsansvariga. 

 
  Betr Gruppen för uppföljning och utvärdering av regelverk för forskarutbildning avser nämnden 

lägga ner gruppen när projektet är avslutat.  
 
 – Studierektorernas verksamhetsplan 
  Bilaga § 18C 
 
  Föredragande: Christian Trägårdh 
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§ 18 forts 
Beslut. 
Nämnden godkände verksamhetsplanen och diskuterade därefter särskilt 
studierektorsgruppens planer på en samordning med ett par danska högskolor 
avseende forskarutbildningskurser.  
Nämnden uppdrog åt gruppen att till en början inventera tillgång och behov hos 
resp högskolas institutioner. Först därefter kan någon form av avtal tas fram för att 
förenkla hanteringen högskolorna emellan och göra den kostnadsneutral. 

   
 – Arbetsgruppen för gemensamma forskarutbildningskurser 
  Skrivelse från arbetsgruppen ang fördelningen av medel under 2003: bilaga § 18 D 
  Förslag till beslut ang ersättning till forskarutbildningskurser: bilaga § 18 E  
 
  Jmfr § 8 
 
  Föredragande: Stefan Kröll, Karin Ekborg och P A Fagerholm 
 

Beslut: 
Nämnden uppdrog åt arbetsgruppen att till nästa sammanträde uppdatera sitt 
fördelningsförslag med tanke på de förutsättningar som gavs i Karin Ekborgs 
föredragning. 
 
Nämnden beslöt vidare att anta arbetsgruppens förslag till beslut ang ersättning till 
forskarutbildningskurser. Ordföranden kommer att informera prefekterna. 

 
 –  Gruppen för individuella studieplaner 
  Diskussionsunderlag från studierektorerna: bilaga § 18 F 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Beslut: 
  Nämnden beslöt uppdra åt ordföranden att muntligen informera prefekterna om 
  förslagets innebörd och om de sanktioner som eventuellt måste vidtas i de fall 
  inrapportering av individuella studieplaner inte sker.  
 

I diskussionen framförde doktorandrepresentanterna, att de forskarstuderande 
hade haft nytta av att få viss tillgång till LADOK för att där själv kunna se om 
korrekta uppgifter inrapporterats. 

 
Ann Persson meddelade att doktorandsektionen vid TLTH  kommer att informera 
alla nyantagna om hur en individuell studieplan ska utformas. 

  
 – Gruppen för uppföljning och utvärdering av regelverket 
  
  Föredragande: Per Anders Fagerholm 
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§ 18 forts 
 Beslut: 
 Diskussion.  

Gruppen ska fortsätta dialogen med LTHs personalavdelning för att åstadkomma 
tydligare anvisningar i samband med anställnings/antagningsprocessen.  

 
Gruppen kommer att till nästa sammanträde lämna förslag till föreskrifter för 
forskarutbildningen inklusive antagningsordning. Gruppen kommer därefter att 
upphöra. 

 
§ 19 Förslag till högskolepedagogisk utbildning på LTH 
 Skrivelse från Genombrottet: bilaga § 19 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt återuppta ärendet på nästa sammanträde för att försöka klarlägga de 
konsekvenser förslaget kan innebära de forskarstuderande. I det stora hela ställde sig 
nämnden dock positiv till dokumentet. 

 
§ 20 Förslag till allmän studieplan i Innovation (TEIDEF00) 
 Förslag: bilaga § 20 A 
 
 Inrättande av forskarutbildning i Innovation - Förslag från prefekten för Institutionen
 för designvetenskaper: bilaga § 20 B 
 (Dnr LTH G224 755/2003) 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt anta allmän studieplan i Innovation i enlighet med förslaget, detta 
under förutsättning att LTHs styrelse beslutar inrätta forskarutbildningsämnet 
Innovation.  

  
§ 21 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH 

 
Jmfr § 18 
  

 Beslut: 
Arbetsgruppen kommer att till nästa sammanträde lämna förslag till föreskrifter för 
forskarutbildningen inklusive antagningsordning. 

 
§ 22 Ny antagningsordning 
 
 Jmfr § 21 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist                       Mattias Olsson 


