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Närvarande: 
Ledamot Företräder  
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Lars Backåker  forskarstuderande 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Reiner Lenz (ersätter Ask) verksamheten 
Nahid Shahmeri  verksamheten 
Igor Zozoulenko verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter Företräder 
Per Ask verksamheten 
Christian Berggren verksamheten 
  
Övriga närvarande  
Kajsa Uvdal föredragande p. 3 
Torbjörn Larsson föredragande p. 4 
Eva Lindblad fakultetssamordnare 

 

1 Utseende av justeringsperson 
Utses Milagros Izquierdo att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 

3 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med civilingenjör Cecilia Vahlbergs disputation för teknologie doktorsexamen i 
molekylär fysik den 11 november 2011 Dnr LiU-2011-01412 
Föredragande: Kajsa Uvdal 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent: 
universitetslektor Carla Puglia, Uppsala universitet 
ordförande vid disputationen: 
professor Kajsa Uvdal, Linköpings universitet 
ledamöter i betygsnämnden 
professor Torbjörn Bengtsson, Örebro universitet 
adj. professor; principal scientist Samuel Svensson, AstraZeneca, Södertälje 
professor Kenneth Järrendahl, Linköpings universitet 
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4 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 

med MSc Henry Amankwahs disputation för filosofie doktorsexamen i tillämpad 
matematik den 18 oktober 2011 Dnr LiU-2011-01385 
Föredragande: Torbjörn Larsson 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent: 
associate professor Alexandra M. Newman, Colorado School of Mines, USA 
ordförande vid disputationen: 
docent Björn Textorius, Linköpings universitet 
ledamöter i betygsnämnden: 
professor Anders Forsgren, Kungliga tekniska högskolan 
docent Jan Persson, Blekinge tekniska högskola 
docent Fredrik Persson, Linköpings universitet 
reserv: professor emeritus Tommy Elfving, Linköpings universitet 

Beslutet justeras omedelbart. 

5 Meddelanden 
Meddelas att fakultetsstyrelsen har gett valberedningen i uppdrag att bl.a. lämna 
förslag på representanter i nämnderna, inför kommande ny mandatperiod. 

6 Allmänna studieplaner Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Petru Eles  
Förslag till reviderade studieplaner för forskarutbildningsämnen vid IDA diskuteras: 
a. datalogi 
b. datorlingvistik 
c. datorsystem 
d. informatik (ersätter två tidigare ämnen: informatik, tekniska informationssystem) 
e. kognitiva system 
Beslutas att bordlägga ärendet.  
– Texterna om särskild behörighet behöver eventuellt förtydligas.  
– Forskarutbildningsämnet datalogi finns för närvarande vid Institutionen för 
datavetenskap (IDA) och vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), med 
likalydande studieplaner. För närvarande finns ingen forskarstuderande antagen i 
datalogi vid ITN. ITN uppmanas därför att till FUN inkomma med besked om 
huruvida behov finns att anta nya studerande på forskarnivå i ämnet datalogi vid ITN. 
Om ämnet ska vara öppet för antagning vid ITN, ska studieplanen gälla för båda 
institutionernas forskarutbildning i detta ämne. 

7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Eva Lindblad Per Olof Holtz, ordförande Milagros Izquierdo 


