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Närvarande ledamöter  Företräder 
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Lars Backåker  forskarstuderande 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Petru Eles (från p. 3) verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Reiner Lenz (tjänstgör för Ask) verksamheten 
  
Frånvarande ledamöter  
Per Ask verksamheten 
Christian Berggren verksamheten 
Nahid Shahmehri verksamheten 
Igor Zozoulenko verksamheten 
 
Övriga närvarande 
Lars Ahrenberg, professor, föredragande p. 3 
Viktor Arnell, fakultetsdirektör 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 
 

1 Utseende av justeringsperson 
Utses Lars Backåker att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 9 utgår, då föredragande har förhinder att delta. Under Övriga frågor 
rapporteras angående kurser på avancerad nivå. Med dessa justeringar fastställs 
föredragningslistan enligt förslag.  

3 Beslut om opponent och betygsnämnd vid tekn. licentiat Sonia Sangaris disputation 
den 27 maj 2011 för teknologie doktorsexamen i datalogi 
Föredragande: Lars Ahrenberg Dnr LiU-2011-00716 
Efter diskussion i ärendet rekommenderar nämnden att föredragande återkommer 
med nytt förslag på opponent och komplettering av förslaget till betygsnämnd med 
ytterligare två ledamöter. Beslut i ärendet får fattas på delegation. 

4 Meddelanden 
a. Skrivelse från HSV angående ny statistisk standard, se rapporter på HSVs webb, 
Statistik/Statistik om högskolan/Ämneslistor  
b. SUHFs rekommendationer angående utbildning på forskarnivå  

5 Allmänna studieplaner Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Per Olof Holtz  
a. Ämnet Ekonomiska informationssystem (IDA) 
Beslutas att ämnet läggs ner på IDA och det finns därmed endast på IEI. 
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b. Allmän studieplan för Biomedicinsk modellering och simulering (IEI) 
Beslutas att fastställa allmän studieplan för ämnet enligt bilaga. 
c. Begäran om inrättande av nytt forskarutbildningsämne Naturvetenskapens didaktik 
(ITN)  
Förslag till studieplan i nytt ämne Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas 
didaktik ersätter ursprunglig begäran. Beslutas att inrätta ämnet och att fastställa 
allmän studieplan för ämnet enligt bilaga. 

6 Fakultetsgemensam forskarutbildningskurs Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Per Olof Holtz  
a. Beslutas att studerande på forskarnivå som antagits före 2010 undantas från kravet 
på obligatorisk kurs i vetenskapsteori, metod och etik om minst 6 hp (se Allmän 
studieplan för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.5). 
b. Kursen Scientific methods and research practice, 6 hp består av två urskiljbara 
delar. Beslutas att kursen kan rapporteras i Ladok som en hel kurs om 6 hp 
(normalfall) och undantagsvis uppdelad i Scientific methods, 4,5 hp och Research 
practice, 1,5 hp. 

7 Handlingsplaner med anledning av resultatet från NDI 2010  Dnr LiU 2010-01063 
Föredragande: Per Olof Holtz 
Inkomna planer från institutionerna bifogas. Återkommande punkter är introduktion, 
återkoppling, kurser och seminarier, arbetsbelastning, och att sprida kunskap om de 
stödfunktioner som finns för att motverka särbehandling. 
Forskarutbildningsnämndens webbsidor med information på engelska utvecklas. 
Milagros Izquierdo informerar att MAI har medel från Strategigruppen för lika 
villkor för att anordna en särskild doktoranddag i höst.  

8 HSV:s examensrättsprövningar  
Föredragande: Christian Berggren 
Punkten utgår då föredragande fått förhinder att närvara. 

9 Övriga frågor 
a. Ordföranden rapporterar från diskussioner angående kurser på avancerad nivå.  
b. Viktor Arnell, som avslutar sin anställning med pension, tackas för sina insatser 
under de gångna åren.   
 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 

Eva Lindblad Per Olof  Holtz, ordf Lars Backåker 


