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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Thomas Jonsson doktorand 
  Magnus Larson professor  
  Thomas Mårtensson doktorand   
  Ann Persson doktorand 
  Leif Sörnmo professor 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Fredrik Edman  doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör  
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Lars-Henrik Ståhl docent  
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamot:    
  Annette Nilsson  doktorand 
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§ 9  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Jonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 10 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes. 
 

§ 11 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-01-22 lades ad acta. 
 
§ 12 Meddelanden 
 
 – Konferens i Stockholm den 4 februari om ”Forskarutbildning för framtiden” 
   
  Ordföranden och Ann Persson informerade  
 
 – Diskussioner kring förslag att avgiftsbelägga utländska GU-studenters studier 
 
 – Information om projektorganisationen inför Högskoleverkets utvärdering av 
  CI-utbildningen och forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 2005  
   
  CI-utbildningen och forskarutbildningen ska enligt ett nytt beslut utvärderas var för 
  sig. LTH kommer att utse en gemensam styrgrupp för de båda utvärderingarna.  
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§ 12   forts 
 
  Beslut: 
  Som representant för Forskarutbildningsnämnden i styrgruppen utsågs professor 
  Christian Trägårdh. 
 
 – Överenskommelse om samarbete mellan DTU, Aalborgs universitet och 
  LTH avseende forskarutbildningskurser 
 
  Christian Trägårdh informerade. 
 
 – Den obligatoriska handledarkursen 
 
  Kerstin Barup informerade. 
 
 – Högskoleverkets beslut med anledning av Lunds Doktorandkårs anmälan av 

en inställd disputation m m vid Lunds universitet (2004-02-04)  
  Reg. nr 31-3342-03: Bilaga § 12 A 
 
  Ordföranden informerade. 
 
 – Förändrad organisation av kemiska institutionen (Dnr LTH B11 1375/2002) 

Beslut 2003-12-04: Bilaga § 12 B  
 
  Nämnden fortsätter arbetet med att tillsammans med institutionen ta fram förslag 

till en ny allmän studieplan för forskarutbildningsämnet Kemiteknik. 
 
§ 13 Forskarutbildningsämnenas institutionstillhörighet – Diskussionspunkt 

Rektors beslut 2003-12-19: Förändrad institutionstillhörighet för grupp inom  
Signalbehandling (Dnr LTH A1 2/2004) Bilaga § 13  
 

 Föredragande: P A Fagerholm och ordföranden 
 
§ 14 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 – Gruppen för introduktion av och information till doktorander 
   
  Föredragande: Stefan Kröll  
 
  Kröll meddelade att introduktionspaket och checklista har distribuerats till 
  institutioner och prefekter. 
 
  Ann Persson informerade om ett doktorandseminarium den 22 april: "Vad gör man 
  sen då?" - Seminarium om vad man gör efter doktorsexamen 
   
  Beslut: 
  Då arbetsgruppens uppdrag ansågs så gott som avslutat, uppdrogs åt   
  Studierektorsgruppen att ta fram nya uppgifter för gruppen att arbeta med. 
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§ 14 forts 
 
 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
   
  Föredragande: Christoffer Norberg 
 
  Information  
 
  -   om kurser som fått ersättning  
 
  -   om en diskussion på Filosofiska institutionen om kurser i 
    I: Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
    II: Teknik, risk och forskningsetik  
    Förslag till kursplaner kommer att föreligga på nämndens sammanträde den 25 
    mars. 
    
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont  Klas Malmqvist    
 
 
   Thomas Jonsson 
 


