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  Thomas Mårtensson doktorand  
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§ 26  Utseende av justeringsperson  
 
 Beslut: 
 Nämnden utsåg Jonas Borell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  
§ 27 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 28 Föregående protokoll 
 
 Beslut:  
 Protokoll från 2005-04-14 lades ad acta. 
 
§ 29 Meddelanden 
  
 - Ansvar för studiefinansiering för en s k industridoktorand 
    (Dnr  LU 419 A31) 
    Beslut från Högskoleverket: bilaga § 29 
    Information. 
 
 -  Högskoleverkets utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning 
    Ordföranden informerade om att utvärdering av forskarutbildningen ska inlämnas 
                  till HSV 31/10, varför arbetet på såväl institutionsnivå som fakultetsnivå bör 
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§ 29          forts       
 
    påbörjas inom det snaraste. 
 
 - Rapportering från utredningen av individuella studieplaner för  
   doktorander 
   Mattias Olsson informerade nämnden om det pågående arbetet med utredning  
                 av studieplaner för doktorander. 
 
§ 30 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar 
 

Rekryteringsgruppen 
Information om forskarutbildningens dag: Förslag till program, bilaga § 30 
Föredragande: Christian Trädgårdh 
 
Diskussion. 
 
Kursgruppen 
Informerades från möte med övriga fakulteter vid LU ang handledar-
utbildning. 

  
               Information från teknologkåren om nya representanter i kårstyrelsen. 

 
 
§ 31 Redigering av studiehandbokens kapitel 9  
 
 Förslag till beslut: Bilaga § 31 A, B, C 
 Föredragande: Mattias Olsson 
 
 Beslut: 
 Nämnden beslöt i enlighet med förslaget: 
 

- att forskarutbildningsämnena placeras vid institution och får tillhörighet till 
forskningsnämnd i enlighet med bilaga § 31 B 

 
- att studiehandbokens för forskarutbildning vid LTH kapitel 9 ändras enligt bilaga 

§ 31 B  
 

Besluten äger giltighet under förutsättning att styrelsen för LTH 050526 inrättar och 
lägger ned forskarutbildningsämnen i enlighet med forskarutbildningsnämndens förslag. 

 
§ 32 Övrigt 
  
 Nämnden diskuterade huruvida introduktionshalvdagen för doktorander skall vara  
 obligatorisk samt om handledarutbildning skall ingå även för en doktorand. Det     
               poängterades att gruppen icke anställda doktorander inte får förbises i detta samman- 
               hang. 
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§ 32         forts       
  
 Beslut: 
 Nämnden beslöt att ånyo ta upp ärendet vid nästa sammanträde. 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 Rose-Marie Hermansson Klas Malmqvist   Jonas Borell  
 


