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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent 
  Paul Håkansson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Pernilla Nevsten doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Ali Iranpour doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kristin Alnemo vice kårordf TLTH, t o m § 57 
  Stefan Kröll professor, studierektor, t o m § 57 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, protokollförare 
  Mildred Nerfont 1:e byråsekreterare 
  Gerd Olsson byrådirektör, § 56 
  Ann Persson doktorand 
  Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Fredrik Edman doktorand 
  Magnus  Larson professor 
  Leif Sörnmo professor   
___________________________________________________________________________ 
§ 52  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Mårtensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 53 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande ändring: punkten 7 behandlas före  
pukten 6. 

 
§ 54 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-08-26 lades ad acta. 
 
§ 55  Meddelanden 
   
 - LTHs handledarutbildning 
 Stefan Kröll informerade om att kursutvärderingen från det första utbildningstillfället 
 var positiv. Diskussion. 
 
 - Nytt system för bokning av datum för disputationer på nätet 
 Information: bilaga § 55. 
 Diskussion. 
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- LU-gemensamma arbetsgruppen avseende vissa forskarutbildningsfrågor 
Ordföranden informerade om att den LU-gemensamma arbetsgruppen avseende vissa 
forskarutbildningsfrågor ska lämna ett förslag till rektor om förlängning av mandattiden 
till 1/7-05. Gruppen fungerar även i fortsättningen som ett diskussionsforum för 
forskarutbildningsfrågor. 

 
- Doktorandsektionens aktiviteter under hösten 
Ann Persson informerade om sektionens aktiviteter och seminarier under hösten, bl a 

 
 30/9   Uppstartsmöte för ett nätverk för kvinnliga doktorander vid LTH, 
                          gäst Bärbel Hahn-Hägerdal. 
 14/10 Att vara doktorand, doktorandens relation till handledaren. 

  Ulla Melin-Emilsson 
 25/11 Hur forskningen fungerar i Sverige. 

  Pär Omling  
 
§ 56 Rapportering från möte angående Högskoleverkets utvärdering av 

civilingenjörsutbildningen och forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 
2005 

  
 Föredragande: Gerd Olsson 
 

Gerd Olsson presenterade tidplanen och informerade bl a om utvärderingens syfte, 
avgränsning och inriktning. 
 
LTH har föreslagit att Klas Malmqvist ska ingå i den projektgrupp som ska starta upp 
utvärderingsarbetet. 

 
§ 57 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

– Rekryteringsgruppen 
  
 -  Forskarutbildningens meritvärde mm 
  Utkast till handlingsplan: bilaga § 57. 

   
   Föredragande: Christian Trägårdh 

  
Arbetet med en ny enkät med kompletterande frågor kring anställbarheten hos 
doktorander diskuterades. 

  
  Beslut: 

Nämnden beslöt att rekryteringsgruppen till nästa sammanträde ska precisera  
bl a hur mycket arbete en ny enkät kräver i förhållande till vad man får ut av 
informationen. 

 
–  Gruppen för forskarutbildningskurser 
  
  Föredragande: Stefan Kröll 
 
 - Endast ett litet antal ansökningar om ersättning för forskarutbildningskurser har 
  kommit in från institutionerna. 
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- Arbetet med översyn av databasen för LTHs forskarutbildningskurser fortsätter. 
 
- Kursen ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” har av deltagarna kritiserats  

för att kräva alltför stor arbetsbelastning. Pernille Hammar-Andersson ska se över 
kursinnehållet.  

   
§ 58 Resestipendier vid Tekniska fakulteten 
 Information: bilaga § 58 
 

Beslut: 
Nämnden beslöt att utse en grupp som ska utarbeta förslag till regler för fördelning av 
resestipendier.  
Gruppens sammansättning: tidigare utsedd lärarrepresentant professor Jan Eric 
Larsson, två av forskarutbildningsnämndens studierektorer, två doktorander samt en 
tjänsteman från personalavdelningen. 

   
    
  
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist   Thomas Mårtensson 
  
 


