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Närvarande ledamöter Företräder 
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Per Ask verksamheten 
Christian Berggren verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Petru Eles (tjänstgörande ersättare) verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Leif B. G. Johansson (tjänstgörande ersättare) forskarstuderande 
Magnus Klofsten (tjänstgörande ersättare) verksamheten; deltar ej i beslut p. 6 

Ej närvarande ledamöter 
 

Nahid Shahmehri  verksamheten 
Lars Backåker forskarstuderande 
Igor Zozoulenko verksamheten 
  
Övriga närvarande 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare   

 

1 Utseende av justeringsperson 
Utses Petru Eles att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Punkt 7 utgår. 
Milagros Izquierdo anmäler en övrig fråga. 

3 Meddelanden 
Eva Lindblad rapporterar kort från ett möte i det nationella nätverket för 
forskarutbildningsadministration, där bl.a. en representant för Högskoleverket 
informerat om planeringen för utvärdering av forskarutbildning. En vägledning för 
självvärdering (liknande den för utbildning på grund- och avancerad nivå; HSV 
Rapport 2011:4R) förväntas bli fastställd i augusti 2012. Om resurser finns vid den 
myndighet som efterträder Högskoleverket 1 januari 2013, kan utvärderingsarbetet 
påbörjas år 2013.  

4 Allmänna studieplaner Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Per Olof Holtz  

4a.) Förslag till studieplaner för forskarutbildningsämnen vid IDA behandlades vid 
sammanträdet 23 september och bordlades för en genomgång av de föreslagna kraven 
på särskild behörighet samt en redaktionell översyn. 
Beslutas att fastställa allmänna studieplaner för följande ämnen, enligt bilaga. 
– Datalogi (Computer Science) 
– Datorlingvistik (Computational Linguistics) 
– Datorsystem (Computer Systems) 
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– Informatik (Applied Informatics) 
– Kognitiva system (Cognitive Systems) 
Ämnet tekniska informationssystem fusioneras härmed med ämnet informatik. 
– Beslutas att antagning till ämnet tekniska informationssystem upphör och att ämnet 
läggs ner när inga forskarstuderande kvarstår. 

4b.) Beslut angående forskarutbildningsämnet datalogi vid ITN 
Beslutas att den allmänna studieplanen för datalogi vid IDA även gäller ämnet vid 
ITN. 

5 Byte av beteckning på licentiatuppsatsserien Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Eva Lindblad   
Licentiatuppsatsserien (lic-avhandlingarna) har enligt nu gällande allmänna 
studieplan avsnitt 6.1 §1 beteckningen ”Linköping Studies in Science and 
Technology. Thesis”. 
Beslutas att ändra seriens namn till ”Linköping Studies in Science and Technology. 
Licentiate Thesis” (ändring av lydelse i Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå, avsnitt 6.1 §1). 
Information: Universitetsbiblioteket har redan tidigare i sin lokala katalog och i Libris 
(nationell katalog) angett båda beteckningarna Thesis /Licentiate Thesis som 
varianter av namn på en och samma serie. Båda är därmed sökbara och numreringen 
av publikationerna ändras inte. 

6 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med civilingenjör Adli Abouzeedans disputation för teknologie doktorsexamen i 
projekt, innovationer och entreprenörskap den 28 november 2011  
Föredragande: Magnus Klofsten Dnr LiU-2011-01523 
Föredragande redogör för avhandlingens vetenskapliga innehåll och ingående 
artiklar, samt förslag till opponent och ledamöter i betygsnämnden. Uppgifterna i 
disputationsanmälan kompletteras med upplysningen att doktorandens insats, enligt 
dennes egen uppfattning, varit cirka 90 % av arbetet med publikationerna nr 1–6. 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent: 
professor Colm O´Gorman, Dublin City University 
ordförande vid disputationen 
professor Magnus Klofsten 
ledamöter i betygsnämnden 
professor Lars Bengtsson, Blekinge tekniska högskola 
professor Hans Löfsten, Chalmers tekniska högskola 
professor Lars Witell, Karlstads universitet / adjungerad professor LiU 

Magnus Klofsten deltar ej i beslutet. 

7 HSV:s examensrättsprövningar  
Föredragande: Christian Berggren 
Ärendet utgår. 

8 Övriga frågor 
a. Milagros Izquierdo efterfrågar information om eventuell avgiftsskyldighet för 
studerande på forskarnivå, med ”icke-EU-medborgarskap”, om denne söker till och 
antas på en kurs på grund- eller avancerad nivå.  
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– Eva Lindblad informerar att regeln är att en studerande är avgiftsskyldig även i det 
fall då denne efter antagning till utbildning på forskarnivå påbörjar en ny utbildning 
(kurs, program) på lägre nivå. Utförlig information om eventuell avgiftsskyldighet, 
beroende på medborgarskap och uppehållstillstånd med mera finns i LiU:s lokala 
regelsamling (sökord studieavgift) och på webbplatsen Studera.nu: 
<http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/anmalningsochstudieavgifter> 

b. Eva Lindblad informerar att det finns en applikation i Qlikview, som bygger på 
data i ”forskarladok”, där man enklare än i Ladok kan få fram vissa uppgifter. 
Exempelvis kan en utsökning göras för genomströmning uppdelat i examen (L, D) 
och därefter avbrott, avbrott utan examen, ”pågående” studier. Uppgifterna i Ladok 
behöver kvalitetssäkras och Eva ber institutionerna kontrollera vissa av dem. 

 

Vid protokollet Justeras 

 

Eva Lindblad Per Olof Holtz, ordförande Petru Eles 


