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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Thomas Jonsson doktorand   
  Thomas Mårtensson doktorand   
  Ann Persson doktorand 
  Leif Sörnmo professor 
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  Paul Håkansson doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avd direktör  
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
Frånvarande ledamöter:  
  Magnus Larson professor  
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§ 15  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Mårtensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 16 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes. 
 

§ 17 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-02-25 lades ad acta. 
 
§ 18 Meddelanden 
 
 – Uppdatering av studiehandbok för forskarutbildningen 
 
  Fagerholm meddelade att uppdateringen beräknas vara klar inför nämndens 

sammanträde den 19 maj 
 
 – Överenskommelse om samarbete mellan DTU, Aalborgs universitet och 
  LTH avseende forskarutbildningskurser 
  (Dnr LTH A4 465/2004): Bilaga § 18 A 
 
  Ordföranden informerade om mötet på LTH den 16 mars, då överenskommelsen 
  skrevs under av representanter från de tre universiteten.  
  Överenskommelsen kommer att innebära ett rikligt utbud av kurser för berörda 
  doktorander.   
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§ 18 forts 
 –  Informationsmöte för nyanställda doktorander den 18 mars 
 
  Stefan Kröll informerade 
 
 – Styrelsens beslut om inrättande av forskarutbildningsämne i kemiteknik 
  (Dnr LTH G224 1664/2003): bilaga § 18 B 
 
  Ordföranden informerade. 
 
§ 19 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 – Gruppen för forskarutbildningskurser   
  Vetenskapsteori och forskningsmetodik 3 p 
  Teknik, risk och forskningsetik, 3 p 
  Kursförslag från Filosofiska institutionen : bilaga § 19 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
  Beslut: 

Nämnden ställde sig positiv till båda kursförslagen och uppdrog åt arbetsgruppen 
att i samarbete med Filosofiska institutionen komplettera underlaget, bl a vad gäller 
lärarkapaciteten.  

 
 – Den obligatoriska handledarkursen 
 
  Kerstin Barup informerade om att LTH nu har möjlighet att ge en egen utbildning 
  parallellt med UCLU. 
 
  Beslut: 

Uppdrogs åt arbetsgruppen att till nästa sammanträde upprätta ett förslag till 
kursplan, som då ska diskuteras och fastställas av Forskarutbildningsnämnden. 

 
§ 20 Utseende av arbetsgrupp att föreslå yttrande över betänkandet ”En ny 
 doktorsutbildning” 
 
 Föredragande: Ordföranden och Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut: 

Diskussion. 
Nämnden avstod från att utse egen arbetsgrupp, då LTH redan utsett en gemensam. 
Ordföranden fick i uppdrag att fortlöpande informera nämndens ledamöter om 
arbetsgruppens ställningstaganden.  

 Nämnden kommer att fortsätta diskussionerna på nästa sammanträde. 
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist        Thomas Mårtensson 
 


