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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Fredrik Edman doktorand 
  Paul Håkansson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Pernilla Nevsten doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kerstin Barup professor, studierektor 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Ali Iranpour doktorand 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, protokollförare 
  Mildred Nerfont 1:e byråsekreterare 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Mattias Olsson tekn dr, § 64 
  Ann Persson doktorand 
  Christian Trägårdh professor  
Frånvarande ledamöter:  
  Ulf Ellervik professor 
  Magnus  Larson professor 
  Leif Sörnmo professor   
___________________________________________________________________________ 
§ 59  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Pernilla Nevsten att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 60 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 61 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-09-29 lades ad acta. 
 
§ 62  Meddelanden 
   
 - Förändrad tidplan för utvärderingen av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
 Brev från Högskoleverket: bilaga § 62 A. 
 Föredragande: ordföranden  
 

- Brevsvar gällande Lunds universitets ansvar för studiefinansiering av 
doktorander antagna med annan finansiering 

 Brev från Lunds universitet: bilaga § 62 B. 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm  
  
 Diskussion. 
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 - Gemensamt kvalitetsutvecklingsprogram för Lunds universitet 

 
Ordföranden informerade om att den LU-gemensamma arbetsgruppen avseende vissa 
forskarutbildningsfrågor håller på att ta fram ett gemensamt policydokument och 
gemensamma föreskrifter för kvalitetsutveckling vid Lunds universitet. 
 
- LTHs studiehandbok för forskarutbildning 
 
Mattias Olsson informerade om att LTHs studiehandbok för forskarutbildning ska vara 
klar för beslut till nästa sammanträde. 
 

§ 63 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 
-  Handledargruppen 
   

Utvärdering av LTHs kompetensutveckling för forskarhandledare - september och 
oktober 
Bilaga § 63 A. 

 Föredragande: Kerstin Barup 
  
 Genomgång och diskussion. 

   
- Rekryteringsgruppen 
  
 Christian Trägårdh efterlyste kommentarer till utkastet från förra sammanträdet,  
 jmf § 57.   

  
 - Gruppen för forskarutbildningskurser 
  

- Åtta ansökningar från institutionerna om ersättning för forskarutbildningskurser  
har godkänts hittills i höst. 

  Föredragande: Christoffer Norberg 
 
- Reviderade kursplaner för LTHs gemensamma forskarutbildningskurser kommer     
att vara klara till nästa sammanträde. 

  Föredragande: Christoffer Norberg 
 
- Institutionernas debitering av enskilda doktorander för forskarutbildningskurser. 
   Diskussion. 
 
 Beslut:  
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde 
 
- Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper – sammansättning.  
  Beslut: 
  I enlighet med bilaga § 63 B. 
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§ 64 LTHs gemensamma forskarutbildningskurser 
 Förslag till beslut, bilaga § 64. 
 Föredragande: Per Anders Fagerholm, Mattias Olsson 
  

Beslut: 
 Nämnden beslöt  i enlighet med förslaget  

- att om personalutbildning och pedagogisk utbildning vid Lunds universitet skall 
kunna ingå i forskarutbildningen måste den vara inrättad som forskarutbildnings-
kurs 

- att ge arbetsgruppen för forskarutbildningskurser i uppdrag att till nästa 
sammanträde ta fram förslag till kursplan för alla de LTH-gemensamma 
forskarutbildningskurserna 

- att alla LTH-gemensamma forskarutbildningskurser skall ha kurskod 
 
§ 65 Utbildning för doktorander i ”att handledas” 
 Föredragande: Ann Persson 
 
 Diskussion. 
 
 Beslut: 

Nämnden uppdrog åt studierektorerna att till nästa sammanträde komma med förslag 
till ett seminarium för doktorander i ämnet att handledas. 
 

§ 66 Forskarutbildningens dag 
 Föredragande: Ann Persson 
 
 Diskussion. 
 
 Beslut:  
 Ärendet återupptas på nästa sammanträde. 
 
§ 67 Forskarutbildningsinformation på Lunds universitets hemsida 
 Föredragande: ordföranden 
 
 Forskarutbildningsinformationen kommer att revideras och länkar kommer att finnas 

till fakulteternas hemsidor och till Högskoleverket. 
 
§ 68 Anställningsrestriktioner och dess effekter på antagning till forskarutbildning 
 Föredragande: ordföranden 
 
 Diskussion. 

 
   

 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist   Pernilla Nevsten
  
 


