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Närvarande ledamöter:  
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Thomas Jonsson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Ann Persson doktorand   
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Fredrik Edman doktorand 
  Lars-Henrik Ståhl docent 
Övriga närvarande:   
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör 
  Pernille Hammar Andersson 1:e bs, pedagogisk konsult 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Mattias Olsson doktorand 
  Carl-Gustav Renmarker doktorand 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:     
  Magnus Larsson professor 
  Annette Nilsson doktorand 
  Leif Sörnmo professor 
___________________________________________________________________________ 
§ 33  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Jonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 34 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 
 Föredragningslistan godkändes med följande tillägg efter punkten 7  
 – Inrättande av kursen ”Spoken Technical Communication for Doctoral Students” 
 – Urvalsprinciper för översökta gemensamma forskarutbildningskurser 
 samt under Övriga frågor 
 – Inrättande av forskarutbildningsämne i Industridesign 
 
§ 35 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2003-06-12 lades ad acta. 
 
§ 36 Val av vice ordförande 
 
 Beslut: 
 Ett förslag till beslut kommer att föreligga på nästa sammanträde. I avvaktan på detta 
 bordlades ärendet. 
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§ 37 Meddelanden 
  
 – Samarbetsprojekt mellan NORDTEK och NorFa med syfte att initiera ett nordiskt 

forskarutbildningssamarbete inom ett eller flera gränsöverskridande ämnesområden 
  Enkät från NORDTEK bilaga § 37 A 
 
  Ordföranden informerade. Enkäten kommer snarast att sändas ut elektroniskt. 
 
 – Skrivelse från LTHs kansli till LTHs prefekter ang Forskarutbildningsstatistik 
  Bilaga § 37 B 
 
  Per Anders Fagerholm informerade om den bristfälliga rapporteringen till 

LADOKs forskarutbildningsregister. Man kommer nu att införa automatisk 
bevakning av de fall där individuell studieplan saknas. 

 
  I sammanhanget påpekades, att den s k hjälpredan för inläggning av individuell 

studieplan, som utarbetats av Fysicum, innehåller ett antal allvarliga fel, vad 
beträffar LTHs forskarutbildning. Nämnden kommer därför snarast att tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fram ett användarvänligt verktyg till hjälp för LTHs 
institutioner.  

 
 – Förfrågan från Lunds doktorandkår rörande ev lokala regler för hur man får till 

stånd en disputation på LTH 
 
  Ordföranden meddelade att en formell skrivelse väntas från Högskoleverket. 
 
§ 38 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper 
 
 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
 
  - Kurser med lågt deltagarantal 
 
   Beslut:  

Nämnden beslöt överlåta till resp kursansvarig att i samråd med kursgruppen göra 
de hänsynstaganden som krävs för att uppnå största möjliga ekonomi och 
effektivitet med tanke på kurser med lågt antal anmälda deltagare. 

 
De gemensamma kurserna kommer att få en bättre marknadsföring, bl a på 
introduktionsmöten och i LTH-nytt. 

 
Som ny ledamot i kursgruppen efter Torbjörn Håkansson utsågs Thomas 
Mårtensson. 

 
- Samarbete med danska universitet  
 
 Beslut: 

Arbetsgruppen ska fortsätta diskussionerna med de danska universitet som vill 
samarbeta i fråga om forskarutbildningskurser så att ett avtal kan skrivas. LTHs 
doktorander erbjuds redan idag att delta i ett antal kurser vid dessa universitet. 
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§ 38 forts 
- Kurs i Forskningsmetodik 
 
 Beslut: 

Gruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en bred kurs i 
Forskningsmetodik. 

 
- Förslag till högskolepedagogisk utbildning 
 (jmfr §§ 19, 30) 
 

Nämnden återupptog diskussionerna från i våras.  
 
 – Gruppen för introduktion av och information till doktorander 
   
  Beslut: 
  Arbetsgruppen utökades med ytterligare en ledamot, Annette Nilsson. 
 
  Gruppen arbetar nu närmast med en översyn av introduktionsmaterialet. 
 
 – Handledargruppen 
 

Kerstin Barup informerade om den LU-gemensamma obligatoriska 
handledarutbildningen. 

 
 – Rekryteringsgruppen 
  
  Föredragande: Christian Trägårdh 
 
  Beslut: 

Nämnden beslöt att uppdatera rekryteringsbroschyren inför sin medverkan i årets 
Arbetsmarknadsdagar.  
 
Som ny ledamot i rekryteringsgruppen efter Henrik Sandler utsågs Fredrik Edman. 

 
§ 39 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH samt Ny antagningsordning 
 Utkast till Föreskrifter om anställningar som doktorand vid Lunds tekniska högskola, 
 LTH: bilaga § 39 A 
 Blankett ang Beslut om antagning till forskarutbildning och anställning som doktorand 
 vid LTH: bilaga § 39 B 
 Utkast till PM rörande Råd och anvisningar för vissa framställningar rörande  
 forskarutbildning vid Lunds tekniska högskola: bilaga § 39 C 
 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade ett antal frågeställningar m a a ovanstående förslag till 
 föreskrifter och uppdrog åt arbetsgruppen att arbeta vidare med skrivelserna med 
 hänsyn till resultatet av dagens diskussion. 
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§ 39  forts 
 Nämnden beslöt vidare att alla föreskrifter rörande forskarstudier ska redigeras samman 
 till ett enda dokument, som även ska finnas tillgängligt elektroniskt på LTHs hemsida.  
 Därefter ska Studiehandboken för forskarutbildning uppdateras. 
 
§ 40 Inrättande av kursen ”Spoken Technical Communication for Doctoral Students” 
 Förslag till beslut: bilaga § 40 
 
 Föredragande: Pernille Hammar Andersson 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt i enlighet med förslaget och inrättade nämnda kurs om 3 poäng. Den 

ska ha 15 platser och ges en gång per år. Examinator är universitetslektor Margaret 
Newman-Nowicka. 

 
§ 41 Urvalsprinciper för översökta gemensamma forskarutbildningskurser 
 Förslag till beslut: bilaga § 41 
 
 Föredragande: Pernilla Hammar Andersson 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt anta de urvalsprinciper som anges i bilaga § 41. 
 
§ 42 Fastställande av sammanträdestider höstterminen 2003 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt sammanträda på följande tider: 
  
 Onsdagen den 24 september kl 09.15 – 11.15 
 Onsdagen den 15 oktober kl 09.15 – 11.15 
 Onsdagen den 19 november kl 09.15 – 11.15 
 Onsdagen den 17 december kl 10.15 – 12.00 
 
§ 43 Inrättande av forskarutbildningsämne i Industridesign 
 Förslag till yttrande: bilaga § 43 
 
 Föredragande: ordföranden 
 
 Beslut: 
 Nämnden diskuterade den vetenskapliga miljön, vilket föranledde en skrivelse till 
 LTHs styrelse. Nämnden beslöt ställa sig bakom förslaget i bilaga § 43. 
  
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Mildred Nerfont Klas Malmqvist         
 
                
  Thomas Jonsson 


