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Närvarande ledamöter Företräder 
Per Olof Holtz, ordförande verksamheten 
Per Ask verksamheten 
Lars Backåker  forskarstuderande 
Christian Berggren verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad, vice ordförande verksamheten 
Milagros Izquierdo  verksamheten 
Magnus Klofsten (tjänstgörande ersättare) verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter  
Nahid Shahmehri   
Petru Eles (ersättare för Shahmehri)  
Igor Zozoulenko  
  
Övriga närvarande  
Eva Lindblad, fakultetssamordnare  
Maria Mitradjieva, utbildningsledare    

 

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

2 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs med den förändring att punkt 5 utgår då fullständigt 
förslag till opponent och betygsnämnd inte föreligger ännu.   
Under mötets gång visar det sig att punkt 4 också måste utgå då föredragande 
uteblev. 

3 Meddelanden 
Per Olof Holtz informerar 
– Fakultetsstyrelsen har behandlat ett ärende om att utse extern huvudhandledare; 
enligt det lokala regelverket är detta inte delegerat till institution. 
– Påminner om att uppföljning av åtgärder med anledning av doktorandenkäten 2010 
ska göras under våren. 
Eva Lindblad informerar 
– LARM 2012 arrangeras endast under en dag, 31 januari. Vid föregående mässa 
deltog många från institutionerna för att informera om forskarutbildning och 
uppslutningen blir förhoppningsvis lika god igen. 
– HSV kommer under 2012 att samla sina resurser för utvärdering till att omfatta 
grund- och avancerad nivå, samt examenstillståndsprövningar. Utvärdering av 
utbildning på forskarnivå skjuts på framtiden. 
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4 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med teknologie licentiat Kristian Amadoris disputation för teknologie doktorsexamen 
i maskinkonstruktion den 27 januari 2012 Dnr LiU-2011-01861 
Föredragande: Petter Krus 
Ärendet utgår. 

5 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med MSc Muhammad Abbas’ disputation för teknologie doktorsexamen i 
elektroniksystem den 9 februari 2012   
Föredragande: Håkan Johansson 
Ärendet utgår, handling saknas. 

6 Ändring av avsnitt 6.1 § 4 (Avhandlingens omslag) i Allmän studieplan för 
utbildning på forskarnivå, teknisk fakultet Dnr LiU-2011-00270 
Föredragande: Eva Lindblad 
Beslutas att ändra lydelse i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, teknisk 
fakultet, avsnitt 6.1 § 4 enligt bilaga. 
Ändringen föranleds av rektors beslut ”Omslag avhandlingar – gemensam LiU-
identitet” (Dnr LiU-2011-01572).  

7 Uppgifter från ”forskarladok” finns tillgängliga via en Qlikview-applikation.  
Exempel visas. 
Eva Lindblad informerar om den webb-baserade applikation, utvecklad av Tore 
Gidlund, som finns tillgänglig. Den är enkel att göra utsökningar i jämfört med att 
bearbeta utdatafiler från Ladok och kräver inte dyra programlicenser. Institutionernas 
forskarstudierektorer och /eller administratör för forskarutbildning uppmanas att 
skaffa tillgång till denna applikation.  

8 Övriga frågor 
Per Olof Holtz tackar nämnden för gott samarbete under året. Per Ask framför ett 
tack från ledamöterna till Per Olof, som under 2011 upprätthållit ordförandeskapet. 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Eva Lindblad Per Olof Holtz Lars Backåker 
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Dnr LiU-2011-00270 

Kursiverad text innehåller hänvisningar till beslut på universitets- och fakultetsstyrelsenivå, kommentarer eller 
rekommendationer. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, teknisk fakultet, Linköpings universitet 
Kapitel 6: Avhandling och examen, avsnitt 6.1  Avhandlingen 

Omslag 

 För doktorsavhandlingar som inte förläggs via kommersiella förlag gäller beslutet ”Omslag 
avhandlingar – Gemensam LiU-identitet”, Dnr LiU-2011-01572 (2011-10-31). Även 
licentiatuppsatsers omslag bör anpassas till detta beslut.  

§4 Avhandlingens framsida ska innehålla följande, och ingen annan, information  

• avhandlingens fullständiga titel inklusive eventuell undertitel,  

• författarens namn,  

• uppgift om avhandlingsserie och löpnummer; för doktorsavhandling ”Linköping Studies in 
Science and Technology. Dissertations. No NNN”; för licentiatuppsats ”Linköping Studies 
in Science and Technology. Licentiate Thesis. No NNN”; detta ska stå på framsidans 
överkant,  

• Linköpings universitets logotyp. 

 Omslagets baksida ska innehålla Linköpings universitets logotyp och adress, och avhandlingens 
rygg LiU-sigill och årtal, enligt exempel i beslutet Dnr LiU-2011-01572. Logotypen återges i 
LiU-blått, svart eller vitt. 

Andra logotyper och sigill får inte förkomma på avhandlingens omslag, utan hänvisas till 
titelsidan (sida 1 i inlagan). På titelsidan kan även anges författarens organisatoriska tillhörighet 
(institution, avdelning/grupp eller forskarutbildningsämne). 

Omslaget får innehålla en illustration (teckning, fotografi etc) som är relevant för avhandlingens 
innehåll.  

 LiU-Tryck kan ge närmare anvisningar om storlek och placering av logotyp. Exempel på 
avhandlingsomslag ges i beslutet om gemensam LiU-identiet och återges separat.  

Omslagets baksida och insidor kan utformas med viss frihet, och kan antingen lämnas tomma 
eller t.ex. innehålla en sammanfattning av avhandlingens innehåll, kort beskrivning av 
författaren, eller utdrag med förteckning på tidigare verk i avhandlingsserien. Dessa sidor kan 
också innehålla en kort beskrivning av institutionen eller ämnet, eller information om 
finansiärer etc. Uppgift om omslagets illustrationer placeras på tryckortssidan (sida 2 i 
inlagan). På denna sida anges också den permanenta länken till avhandlingen på Linköping 
University Electronic Press.  

  Både licentiat- och doktorsavhandlingen skall ha ett serienummer och ett ISBN-nummer. ISBN 
till en publikation i avhandlingsserie samt nummer i avhandlingsserie fås genom universitets-
biblioteket – kontaktpersoner se <www.bibl.liu.se> (A-Ö, ISBN) .  


