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Närvarande:  
Ledamöter Företräder 
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Per Ask verksamheten 
Jonas Callmer forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Nahid Shahmehri verksamheten 
Igor Zozoulenko (från p. 6) verksamheten 
 
Frånvarande ledamöter:  
Lars Backåker  forskarstuderande 
Christian Berggren verksamheten 
 
Övriga närvarande: 
Viktor Arnell, fakultetsdirektör 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare 
 

Per Olof Holtz hälsar de närvarande välkomna. Mötet inleds med en 
presentationsrunda. 

1 Utseende av justeringsperson 
Nahid Shahmehri utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 9 utgår då föredragande fått förhinder att delta vid mötet.   

3 Utseende av vice ordförande för Forskarutbildningsnämnden  
Föredragande: Per Olof Holtz 
Beslutas att utse Torkel Glad till vice ordförande för Forskarutbildningsnämnden. 

4 Meddelanden 
– Per Olof Holtz informerar om aktuella beslut vad gäller stipendier: 
Riktlinjer för stipendier för utbildning i forskningsförberedande syfte samt 
postdoktoral utbildning (dnr LiU-2011-00089, 2011-01-18) 
Stipendier från extern stipendiedonator utanför Sverige för utbildning på forskarnivå 
(dnr LiU-2010-00226, 2010-12-13) 
Eva Lindblad visar aktuell statistik över nyantagna och aktiva forskarstuderande.  
Per Olof Holtz informerar kort om pågående utredningsarbete ”Orakel” vid LiU, i 
samband med Prop. 2009/10:149 En akademi i tiden (autonomiutredningen). Det 
lokala regelverket för forskarutbildning (LiU och LiTH) har för en övergångsperiod 
reviderats för att svara mot nu gällande högskoleförordning. Noteras särskilt regler 
för sammansättning av betygsnämnd, där kravet är att minst en ledamot ska vara 
verksam vid annat lärosäte. 
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5 Allmänna studieplaner  Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Eva Lindblad / Per Olof Holtz  
a. Ämnet Kvalitet, människa, teknik (IEI)  
Beslutas att ämnet läggs ned. Inga studerande finns registrerade i ämnet. 
b. Allmän studieplan för Biomedicinsk modellering och simulering (IEI), revidering 
av tidigare studieplan 
Beslutas att bordlägga ärendet för samråd mellan IEI och IMT.  
c. Begäran om inrättande av nytt forskarutbildningsämne Naturvetenskapens didaktik 
(ITN)  
Beslutas att bordlägga ärendet för fortsatt beredning och eventuell samordning med 
redan befintligt ämne Ingenjörsvetenskapens didaktik. 

6 Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser  
Föredragande: Per Olof Holtz  
Information om läget för aktuella gemensamma kurser: 
– Teknikhistoria, inställd på grund av få anmälda.  
– Etik och vetenskaplig metod (arbetsnamn).  
Nu finns en färdig kursplan och en kursansvarig, Françoise Monnoyeur 
Broitman, IKK. Hon är beredd att starta två kursomgångar i april.  Eftersom kursen 
inte kunnat ges tidigare diskuterades en prioritering av anmälningar på senaste mötet 
med forskarstudierektorerna. Dessa bedömer att man i första hand bör prioritera nyare 
doktorander, samt övriga som anger ett särskilt intresse för kursen. Doktorander som 
antagits längre tillbaka kan ges dispens från kursen, som enligt den allmänna studie-
planen för forskarutbildning vid LiTH är obligatorisk för antagna från och med 1 juli 
2007. 
Uppdras till Eva Lindblad att informera institutionerna om kursen. Kursplan för 
”Scientific methods and research practice” (6 hp) läggs ut på FUN:s webbsidor, samt 
ett formulär för anmälan. 
– Scientific Publishing (del 2 av planerad kurs “Academic Writing & Scientific 
Publishing”). Del 1 har genomförts under hösten 2010. FUN önskade dock en 
omarbetning av planen för del 2, men den som eventuellt kunde ansvara för kursen 
har inte längre möjlighet att avsätta tid för att genomföra den. Den kursdelen läggs 
tills vidare åt sidan. 

7 Fråga från ITN angående forskarstuderande och kurser  
Föredragande: Igor Zozoulenko 
Diskussion. FUN beslutar att ta upp en fråga till LiU-gemensam nivå, med 
återrapportering till FUN. 

8 Hantering av resultatet från NDI 2010 Dnr LiU-2010-01063 
Föredragande: Per Olof Holtz 
Per Olof Holtz sammanfattar fakultetsresultatet från NDI:  
– Information och introduktion till nyantagna har förbättrats. 
– Vad gäller individuella studieplaner (ISP) är en stor andel av de svarande medveten 
om vikten av ISP, medan en mindre andel anger att ISP är ett stöd. Uppföljningen av 
ISP kan förbättras. Även mallen för ISP kan utvecklas, så att projekt och 
publikationer enklare kan följas upp.   
– Informationen till forskarstuderande som inte behärskar svenska bör förbättras. 
Beslutas att institutionerna ges i uppdrag att göra en självanalys och att formulera 
åtgärdsplaner. Forskarstudierektorerna får i uppdrag att senast 5 april sända in dessa 
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till nämndens ordförande och sekreterare, så att planerna kan diskuteras på forskar-
studierektorsmöte 12 april, och därefter behandlas på FUN:s möte 26 april. 

9 HSV:s examensrättsprövningar (information) 
Föredragande: Christian Berggren 
Punkten utgår då föredragande fått förhinder att närvara. 

10 Övriga frågor 
Milagros Izquierdo informerar om en pågående diskussion om benämning på ett 
forskarutbildningsämne och benämning på docentur. 
 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 
Eva Lindblad Per Olof Holtz, ordf Nahid Shahmehri 


