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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Thomas Jonsson doktorand  
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Leif Sörnmo professor  
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Fredrik Edman doktorand 
  Paul Håkansson doktorand 
Övriga närvarande:  
  Kerstin Barup professor, studierektor, fr o m § 38 
  Per Anders Fagerholm avd direktör, fr o m § 41 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadministratör 
  Mildred Nerfont 1:e bs, protokollförare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor 
Frånvarande ledamöter:  
  Ulf Ellervik docent 
  Magnus Larson professor   
  Annette Nilsson  doktorand  
  Ann Persson doktorand  
___________________________________________________________________________ 
§ 35  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Jonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 36 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under Övriga frågor:  
 - Förslag att teckna ett samarbetsavtal mellan LTH och Università degli Studi Catania, Italien 

- Resestipendier vid Tekniska fakulteten – diskussionspunkt 
 

§ 37 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-05-19 lades ad acta. 
 
§ 38 Meddelanden 
 
 – Antagning av doktorand med delad verksamhet förlagd till  
  Materialforskningsinstitutet i Risø, Danmark/Materialkemi, LTH 
  Anhållan från professor Reine Wallenberg och professor Staffan Hansen:  
  bilaga § 38 A 
 

Ordföranden informerade om att anhållan kommer att tillstyrkas men påpekade att 
det ekonomiska ansvaret för studiernas slutförande åvilar Kemiska institutionen. 
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§ 38 forts 
 –  En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt  

 Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning 
 Tre vägar till den öppna högskolan 
 Remissvaren från de Naturvetenskapliga och Tekniska fakulteterna 
 

Ordföranden informerade om att Lunds universitet i sitt yttrande bl a tillstyrker en 
3-årig forskarutbildning men att en absolut förutsättning är att utredningens förslag 
skall vara finansierade för att kunna genomföras. 

 
§ 39 Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildning i Kemiteknik 
 (TEKETF00) 
 Förslag: bilaga § 39 
 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 
 Beslut: 

Nämnden beslöt fastställa allmän studieplan för forskarutbildning i Kemiteknik i 
enlighet med förslaget.   

 
§ 40 Förslag att bilda en arbetsgrupp för marknadsföring av forskarutbildningen i 
 näringslivet 
 
 Jmfr § 31 
 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Diskussion 
 
 Beslut: 

Rekryteringsgruppen ansågs lämplig att arbeta fram förslag till marknadsföring av  
forskarutbildningen ute i näringslivet.  
Arbetsgruppens arbetsuppgifter och sammansättning kommer att ses över på 
nämndens nästa sammanträde. 

 
§ 41 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
 – Den obligatoriska handledarkursen 
   
  Kerstin Barup informerade 

  
 – Gruppen för forskarutbildningskurser 
  Ersättning till forskarutbildningskurser (Beslut 2004-06-02): bilaga § 41 
  (LTH B249 929/2004) 
 
  Föredragande: Christoffer Norberg 
 

I samband med arbetsgruppens pågående översyn av hemsidan för 
forskarutbildningen och då särskilt kursdatabasen, kommer institutionerna 
uppmanas att där lämna uppgift om när en kurs ges nästa gång. 
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§ 42 Föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH – Förslag 

Lokala föreskrifter om forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 42 A  
(Dnr LTH G219 1013/2004)  
Föreskrifter om anställningar som doktorand vid LTH: bilaga § 42 B 
 (Dnr LTH E19 1018/2004) 
Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid 
LTH: bilaga § 42 C  
(Dnr LTH G49 1017/2004) 
Föreskrifter om individuella studieplaner inom forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 42 D 
(LTH G224 1016/2004) 
Föreskrifter om allmänna studieplaner för forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 42 E 
(Dnr LTH G224 1015/2004)  
Befogenhetsfördelning och delegationer inom forskarutbildningen vid LTH: bilaga § 42 F 
(Dnr LTH A35 1014/2004) 
Råd och anvisningar för vissa framställningar rörande forskarutbildningen vid LTH:  
bilaga § 42 G 
(Dnr LTH G219 1019/2004) 
 
Jmfr § 33 
 
Föredragande: Per Anders Fagerholm  
 
Beslut: 
Efter smärre ändringar, till större delen av redaktionell art, antogs samtliga ovanstående 
förslag till föreskrifter rörande forskarutbildningen vid LTH.  
Rektor ska nu närmast fastställa reglerna, som ska träda i kraft den 1 juli 2004. 
Samtidigt som föreskrifterna därefter lägges ut på LTHs hemsida ska de expedieras till 
samtliga institutioner. 
Som en följd av det nu uppdaterade regelverket pågår en revision av Studiehandboken, som 
snarast kommer att tryckas i en helt ny upplaga. Även denna kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
 

 
§ 43 Fastställande av sammanträdestider under hösten 2004 
 
 Beslut: 
 Torsdagen den 26 augusti kl 9.15 
 Onsdagen den 29 september kl 9.15 
 Onsdagen den 28 oktober kl 9.15 
 Tisdagen den 23 november kl 9.15 
 Tisdagen den 21 december kl 10.15 
  
§ 44 Förslag att teckna ett samarbetsavtal mellan LTH och Università degli Studi 

Catania, Italien 
Skrivelse från docent Mario Natiello, Matematikcentrum och professor Giovanni Russo, 
Dip. di Matematica, Catania: bilaga § 44 
(Dnr LTH G422 1059/2004) 
 
Föredragande: Ordföranden  
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§ 44 forts 

Beslut: 
Nämnden ställer sig positiv till denna typ av samarbete.  
Dokumentet kommer nu närmast att granskas av juridisk expertis. 

 
§ 45 Resestipendier vid Tekniska fakulteten – diskussionspunkt 
 

Ordföranden informerade om behovet av översyn av vägledningen för LTHs  
fördelningskommitté. Då osäkerhet råder om var ansvaret för översynen ligger, kommer 
ärendet att diskuteras i LTHs ledningsgrupp, varefter Rektor fattar beslut.   

  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Mildred Nerfont Klas Malmqvist   Thomas Jonsson 
  
 


