
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                                                1 (1)     
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2004-04-22 
___________________________________________________________________________________  
Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent  
  Thomas Jonsson doktorand  
  Magnus Larson professor   
  Thomas Mårtensson doktorand   
  Leif Sörnmo professor 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Paul Håkansson doktorand 
Övriga närvarande:      
  Per Anders Fagerholm avd direktör  
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Mattias Olsson TeknD 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor, t o m § 25 
Frånvarande ledamöter:  
  Annette Nilsson  doktorand  
  Ann Persson doktorand 
___________________________________________________________________________ 
§ 21  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Paul Håkansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 22 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes. 
 

§ 23 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-03-25 lades ad acta. 
 
§ 24 Meddelanden 
 
 – Enhetsindelning av LTH 
 
  Ordföranden informerade om institutionernas förslag. 
 
 – Remissbehandlingen av betänkandet ”En ny doktorsutbildning” 
 
  Ordföranden och P A Fagerholm informerade.  
  Diskussion. 
 
 – Projektorganisationen inför Högskoleverkets utvärdering av CI-utbildningen 
  och forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 2005 
 
  Christian Trägårdh meddelade att LTHs styrgrupp startar upp sitt arbete den 4 maj. 
 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                                                2 (2)     
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2004-04-22 
___________________________________________________________________________________  
§ 25 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

.  
 – Den obligatoriska handledarkursen 
  Förslag till kursplan: bilaga § 25 A 
 
  Föredragande: Stefan Kröll 
 

Arbetsgruppen kommer att konkretisera punkterna i förslaget till nästa 
sammanträde.. 
  

 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
  Budgetförslag, utkast 21 april: bilaga § 25 B 
 

Christoffer Norberg informerade bl a om  
 
- att kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik kommer att ges under höstterminen 
 2004. 
 
- att man på hemsidan för Forskarutbildning kommer att lägga ut information 
 om hur man ansöker om medel till forskarutbildningskurser.  
 
-  budgetförslaget, som diskuterades 
 
Nämnden diskuterade även lämpligaste sättet att informera om LTHs totala utbud 
av forskarutbildningskurser, eftersom det ständigt förändras. 

   
§ 26 Kvalitet i forskarutbildningen – Antagning av doktorander  
  
 Föredragande: Ordföranden  
 
 Diskussion kring bl a de problem som kan uppstå, då institutionerna inte skiljer på 
 begreppen behörighet och urval i samband med antagning av doktorander. 
 

Vidare informerade ordföranden om ett fall där en industridoktorand blivit uppsagd. 
Nämnden påtalade vikten av att korrekta avtal upprättas mellan berörda parter.  

  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist    Paul Håkansson 
 


