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Närvarande ledamöter: 
  Klas Malmqvist professor, ordförande 
  Ulf Ellervik docent 
  Magnus Larson  professor 
  Fredrik Edman doktorand 
  Paul Håkansson doktorand 
  Thomas Mårtensson doktorand 
Suppleant i ordinarie ledamots ställe: 
  Ali Iranpour doktorand 
Övriga närvarande:    
  Kerstin Barup professor, studierektor, fr o m § 86 
  Per Anders Fagerholm avdelningsdirektör 
  Pernille Hammar Andersson byråsekreterare, fr o m § 87 
  Stefan Kröll professor, studierektor 
  Lise-Lotte Mörner utbildningsadm, protokollförare 
  Mildred Nerfont 1:e byråsekreterare 
  Mattias Olsson TeknD, § 88, 89 
  Christoffer Norberg docent, studierektor 
  Ann Persson doktorand 
  Christian Trägårdh professor, studierektor, fr o m § 86  
Frånvarande ledamöter:  
  Leif Sörnmo professor 
  Pernilla Nevsten doktorand   
___________________________________________________________________________ 
§ 81   Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Ali Iranpour att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  
 Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 83 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2004-11-23 lades ad acta. 
 
§ 84 Beslut fattade på delegation 
 Kursplaner och examinatorer – LTHs gemensamma forskarutbildningskurser  
 (2004-12-10). Dnr G223 1823/04 
 
 Beslutet lades ad acta. 
 
 § 85 Meddelanden 
  
 Ordföranden meddelade  

- att senaste mötet med den LU-gemensamma arbetsgruppen för forskarutbildnings-                   
frågor ställts in på grund av ärendebrist. 

- att antalet icke-uppdaterade individuella studieplaner har minskat. 
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§ 86 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

- Handledargruppen 
 

- Handledarutbildning 
 Föredragande: Stefan Kröll 
 

Senaste kurstillfället för LTHs handledarutbildning var mycket bra och har fått bäst 
kursutvärdering hittills. Önskemål om uppföljning av utbildningen har framkommit. 
Diskussion 

 Nästa kurstillfälle är den 12 och 19 januari 2005. 
 
 Beslut: 

Nämnden uppdrog åt handledargruppen att till nästa sammanträde komma med 
förslag på datum för uppföljning av handledarutbildningen i form av ett 
halvdagsseminarium. 

 
 - ”Nordic Seminar for PhD Supervisors, Aalborg University, Nov 04” 
 Information: Christian Trägårdh  
  
 Diskussion 
 
- Kursgruppen 
 Föredragande: Christoffer Norberg 
 

Information om bl a en ansökan från Bioorganisk kemi om ersättning för en 
forskarutbildningskurs i forskningsetik. 

 
- Rekryteringsgruppen 

  Föredragande: Christian Trägårdh 
 

Intervjuer med adjungerade professorer från olika företag angående anställbarheten 
hos doktorander har inletts.  

 
Utbildning för doktorander i ämnet ”att handledas” föreslogs ingå i introduktions-
kursen och sedan följas upp på forskarutbildningens dag. Förslaget tas upp den 12 
januari 2005 på planeringsmötet för introduktionsutbildningen. 
  

§ 87 LTHs gemensamma forskarutbildningskurser 
 Föredragande: Pernille Hammar Andersson 
 

Information om att kursen Information Management and Reading Skills har delats i två delar. 
 
§ 88 Omförordnande av anställning som doktorand 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 Förslag till beslut: bilaga § 88  
 Diskussion 
 
  
 
 



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll                                                3 (3)     
Lunds universitet Sammanträdesdatum 
Forskarutbildningsnämnden  2004-12-21 
___________________________________________________________________________________  
§ 88  forts 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt i enlighet med förslaget att föreslå styrelsen för LTH att besluta 
 

- att beslut om att inte förlänga en anställning som doktorand för en doktorand som, 
enligt den individuella studieplanen, inte har bedrivit forskarutbildning motsvarande 
heltidsstudier om fyra år skall alltid tas av styrelsen för LTH i plenum. 

- att i förslag till att inte förlänga en anställning som doktorand i sådant fall skall det 
framgå att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden enligt den 
individuella studieplanen samt att LTH, institutionen och handledare har fullgjort 
sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. 

- att doktoranden och handledare skall ha möjlighet att yttra sig innan styrelsen för 
LTH fattar beslut. 

 
§ 89 Avbrott i doktorandstudierna för att få a-kassa  
 Föredragande: Mattias Olsson 
  
 Beslut: 

Nämnden beslöt att en tydlig information till LTHs prefekter skall formuleras angående 
hantering av 
- avbrott av doktorandstudier och återantagning till forskarutbildning 
- nollaktiva doktorander som inte vill medverka till uppdatering av sina individuella 

studieplaner 
 
§ 90 Fastställande av sammanträdestider under våren 2005 
 
 Beslut: 
 Torsdagen den 10 februari kl 9.15 
 Tisdagen den 8 mars kl 9.15 
 Torsdagen den 14 april kl 9.15 
 Torsdagen den 12 maj kl 9.15 
 Torsdagen den 9 juni kl 9.15 

   
§ 91 Nytt avtal om övertid för doktorander 
 Föredragande: Fredrik Edman  
 
 Beslut: 
 Efter diskussion beslöt nämnden att återkomma till ärendet när reglerna klargjorts. 
  
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist   Ali Iranpour   
 


