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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent 
  Paul Håkansson doktorand, t o m § 75 
  Thomas Mårtensson doktorand 
  Pernilla Nevsten doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Ali Iranpour doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kristin Alnemo vice kårordf TLTH 
  Kerstin Barup professor, studierektor, § 73 t o m § 76 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare 
  Charlotta Johnsson forskarassistent 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, protokollförare 
  Mildred Nerfont 1:e byråsekreterare 
  Mattias Olsson TeknD, § 76, 77 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Christian Trägårdh professor, studierektor  
Frånvarande ledamöter:  
  Fredrik Edman doktorand 
  Magnus  Larson professor 
  Leif Sörnmo professor   
___________________________________________________________________________ 
§ 69   Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Thomas Mårtensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 70 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  
 Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 71 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-10-28 lades ad acta. 
 
§ 72  Meddelanden 
  
 Inga meddelanden   

   
§ 73 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 

- Gruppen för forskarutbildningskurser 
Forskarutbildningskurser vid LTHs institutioner, godkända för debitering t o m  
2004-11-16. Sammanställning: bilaga § 73 
Föredragande: Christoffer Norberg 
 
Diskussion  
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§ 74 LTHs gemensamma forskarutbildningskurser 
 Sammanställning: bilaga § 74 A 
 Kursplaner: bilaga § 74 B 
 Föredragande: Pernille Hammar Andersson 
 
 Genomgång av kursplanerna. Diskussion. 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt 

- att namnet på kursen Spoken Technical Communication for Doctoral Students 
ändras till Spoken Technical Communication, Tekniska och vetenskapliga 
presentationer på engelska. 

 
- att kursen Information Management and Reading Skills ska delas upp i två kurser 

på två poäng vardera. Uppdrogs åt kursgruppen att komma med förslag på lämplig 
uppdelning av kursen. 
 

 - att ge kursgruppen i uppdrag att komma med förslag till urvalskriterier för kurserna 
Högskolepedagogisk introduktionskurs och Kommunikationsteknik. 

 
 - att genom fastställandet av kursplanerna för de två personalutbildningskurserna 

Högskolepedagogisk introduktionskurs och Kommunikationsteknik är det endast 
dessa två personalutbildningskurser som får ingå i forskarutbildningen. 

 
- att delegera till ordföranden att fastställa kursplaner och utse examinatorer. 

 
 För övrigt beslöt nämnden att återuppta ärendet på nästa sammanträde. 
  
§ 75 Ytterligare kurstillfällen för LTHs handledarutbildning 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 
 Genomgång av utvärderingarna från höstens kurstillfällen. Diskussion. 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt 

- att begära tillstånd att ge handledarutbildningen vid fler tillfällen.  
 

- att man måste vara anmäld till handledarutbildning för att få anta doktorander.  
 

- att ge handledargruppen i uppdrag att till nästa sammanträde ge förslag på antal 
tillfällen och datum för handledarkursen till våren 2005.  

 
För övrigt beslöt nämnden att information och kursinbjudan ska skickas ut i december 
2004. 
 
Nämnden uppdrog åt Pernille Hammar Andersson att undersöka möjligheterna att 
använda den kompetensutvecklingsplan som finns i Primula för registrering av de 
pedagogiska utbildningarna för lärare och doktorander vid LTH. 
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§ 76 Riktlinjer för betygsnämnd och opponent 
 Förslag till beslut: bilaga § 76 A 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Beslut: 
 Efter diskussion beslöt nämnden anta förslaget i enlighet med bilaga § 76 B. 
 
§ 77 LTHs studiehandbok för forskarutbildning 
 Förslag till beslut: bilaga § 77 
 Föredragande: Ordföranden, Mattias Olsson, Per Anders Fagerholm 
 
 Beslut. 

Nämnden beslöt att fastställa studiehandboken i enlighet med förslaget och delegerade 
åt ordföranden att i kapitel 4.4 Indragande av handledning och övriga resurser 
göra de ändringar som ett klargörande av regelverket kan föranleda.  

 
§ 78 Seminarium för doktorander i ämnet att handledas 
 
 Ärendet bordlades i avvaktan på underlag. 
 
§ 79 Forskarutbildningens dag 2005 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 

Information 
 
§ 80 Fastställande av datum för första sammanträdet våren 2005 
 
 Beslut: 
 Nämnden sammanträder torsdagen den 27 januari 2005 kl 09.15. 
 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist   Thomas Mårtensson 
  
 


