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Närvarande ledamöter Företräder  
Magnus Borga, ordförande Verksamheten 
Hoda Agahi  Forskarstuderande 
Torkel Glad Verksamheten 
Per Olof Holtz  Verksamheten 
Vladimir Kozlov (ersätter Izquierdo) Verksamheten 
Nahid Shahmehri Verksamheten 
Anna Vapen (ersätter Callmer) Forskarstuderande 
Igor Zozoulenko Verksamheten 
  
Närvarande ersättare  
Stefan Klintström Verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter  
Christian Berggren Verksamheten 
Jonas Callmer Forskarstuderande 
Milagros Izquierdo Verksamheten 
  
Övriga närvarande  
Lena Tibell, föredragande p. 8.  
Eva Lindblad, fakultetssamordnare  
Maria Mitradjieva, utbildningsledare  
  

 

 Ordföranden hälsar alla välkomna till mandatperiodens första sammanträde. 
 

1 Utseende av justeringsperson 
Beslutas att utse Per Olof Holtz att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Igor Zozoulenko anmäler att han vill ta upp en övrig fråga. Föredragningslistan 
fastställs med detta tillägg.  

3 Anmälningar 
– Fakultetsstyrelsens beslut, ledamöter i Forskarutbildningsnämnden 
– Fakultetsstyrelsens beslut, Delegation till och instruktion för Forskarutbildnings-
nämnden vid tekniska fakulteten under tidsperioden 2012-01-01–2015-06-30 
– Fakultetsstyrelsens beslut, Delegation till och instruktion för prefekt rörande 
genomförande av forskarutbildning inom teknisk fakultet under tidsperioden  
2012-01-01– 2015-06-30 
Delegationsbeslut i disputationsärenden redovisas fortlöpande på Fu-nämndens 
webbsida med sammanträdeshandlingar. 
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4 Utseende av vice ordförande i Forskarutbildningsnämnden för mandatperioden  
2012-01-01–2014-12-31 Dnr LiU-2012-00042 
Föredragande: Magnus Borga 
Beslutas att utse Per Olof Holtz till vice ordförande i Forskarutbildningsnämnden för 
mandatperioden 2012-01-01–2014-12-31. 

5  Delegation till forskarutbildningsnämndens ordförande och i dennes frånvaro vice 
ordförande under perioden 2012-01-01–2015-06-30  Dnr LiU-2012-00041 
Föredragande: Magnus Borga 
Beslutas enligt bilaga FuNP 12-1.5. 

6 Mötestider under året 
Föredragande: Magnus Borga 
Beslutas att nämnden sammanträder måndag 2 april kl. 13–15 och måndag 4 juni 
kl. 13–15. Mötestider för hösten beslutas vid junisammanträdet. 

7 Meddelanden 
Eva Lindblad rapporterar från LARM, som hölls 31 januari. Deltagandet från 
institutionerna var mycket bra, med en blandning av doktorander, forskarstudie-
rektorer, lärare och administratörer. 
Eva Lindblad summerar 2011 års siffror (2010 i parentes): 55 (68) doktorsexamina 
har utfärdats, 53 (34) licentiatexamina; 102 (148) förstagångsantagna till studier på 
forskarnivå, 22 (16) till senare del. Mer utförliga siffror sänds separat till nämnden. 

8 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med filosofie magister Mari Stadig Degermans disputation för filosofie doktors-
examen i ämnet naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik den 23 
mars 2012  
Föredragande: Lena Tibell Dnr LiU-2012-00220 
Beslutas att utse till 

fakultetsopponent 
førsteamanuensis Marianne Ødegaard, Universitetet i Oslo  
ledamöter i betygsnämnden 
docent Inger Edfors, Linnéuniversitet 
professor Margareta Ekborg, Malmö högskola  
professor Bo Svensson, Linköpings universitet 
reserver: docent Ann-Christin Brorsson, Linköpings universitet;  
professor Michael Hörnquist, Linköpings universitet  
ordförande vid disputationen  
professor Lena Tibell. 

Punkten justeras omedelbart. 

9 Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser 2012 
Föredragande: Magnus Borga Dnr LiU-2011-01321 

 a. Från MAI har kommit önskemål om delfinansiering av Nonlinear optimization, 
equations and least squares, 9 hp, kursansvarig Oleg Burdakov (kursstart feb 2012). 
Beslutas att Fu-nämnden delfinansierar kursen med 60.000 kr. 
b. Från IEI har kommit önskemål om delfinansiering av Entreprenörskap i teori och 
praktik/ Entrepreneurship in Theory and Practice, 7,5 hp, kursansvarig Magnus 
Klofsten. (Kursstart nov/dec 2012)  
Beslutas att Fu-nämnden delfinansierar kursen med 60.000 kr. 
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c. Övriga kurser 
Stefan Klintström informerar att två kurser som Forum Scientium detta år 
delfinansierar erbjuds även till dem som inte ingår i forskarskolan: Basic 
Management of Research Projects/ Att komma igång och sedan bli klar i tid (1,5 hp) 
samt Intellectual Property as a Business Tool (3 hp). 
Fu-nämnden har vid tidigare tillfällen diskuterat behovet av en fakultetsgemensam 
kurs inriktad på ”Scientific publishing”. Kurser med liknande innehåll ges på olika 
håll (Forum Scientium, IDA, IMT bland annat). Kansliet får i uppdrag att utreda 
vidare vilket innehåll och uppläggning de olika kurserna har, till nästa sammanträde.  
En kurs i presentationsteknik, i första hand muntlig presentation på engelska, 
efterlyses. Per Olof Holtz erbjuder sig att undersöka vilka kursanordnare/konsulter 
som kan tänkas ge en sådan kurs. 

10 Spikning utanför terminstid  
Föredragande: Magnus Borga 
Diskussion om nuvarande regel, spikning ska ske under tre terminsveckor före 
disputationen. Eventuell ändring tas upp i den kommande översynen, se p. 11 nedan. 

11 Revision av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid teknisk fakultet 
(”doktorandstudiehandboken”)  
Föredragande: Magnus Borga 
Ordföranden informerar att den allmänna studieplanen behöver ses över, bland annat 
mot bakgrund av att delegationerna till nämnden och till prefekterna har ändrats. 
Kansliet ansvarar för att arbeta fram en reviderad version, som kan tas upp till beslut 
nästa sammanträde. Nämndens ledamöter uppmanas att lämna förslag på ändringar. 

12 Pedagogisk kurs för forskarstuderande som undervisar (diskussion) 
Föredragande: Magnus Borga 
Av tidsskäl hinner inte frågan behandlas, och tas i stället med på föredragningslistan 
till nästa möte.   

13 Övriga frågor 
Igor Zozoulenko frågar om möjligheterna att förlänga en doktorandanställning. 
Anställning som doktorand är begränsad till fyra år på heltid men får förlängas på 
grund av ”studieuppehåll” i form av bl.a. föräldraledighet. Institutionen ifråga har 
även möjlighet att förlänga anställningen av särskilda skäl. En förutsättning är då att 
finansiering finns. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Eva Lindblad Magnus Borga, ordförande Per Olof Holtz 
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Justerandes signatur 
       

 
Tekniska högskolan 

Forskarutbildningsnämnden 

 

Delegation till forskarutbildningsnämndens ordförande och i dennes 
frånvaro vice ordförande under perioden 2012-01-01–2015-06-30 
Fakultetsstyrelsen har i sitt beslut Delegation till och instruktion för Forskarutbildnings-
nämnden vid tekniska fakulteten under tidsperioden 2012-01-01–2015-06-30 (FST 
12/1.10) bemyndigat nämndens ordförande, eller i dennes frånvaro vice ordförande, att 
vid behov  
– bestämma tidpunkt för disputation samt utse ordförande, fakultetsopponent samt 
ledamöter i betygsnämnd med beaktande av Högskoleförordningen 6 kap 33-34§§ samt 
universitetets gemensamma bestämmelser för utbildning på forskarnivå (Dnr LiU-2010-
01653), 
– överpröva avslag om tillgodoräknande av utbildning. 
 
Forskarutbildningsnämnden delegerar till ordföranden, och vid dennes frånvaro vice 
ordföranden, att vid behov 
– fastställa examensbenämning för doktorsexamen med beaktande av fakultetsstyrelsens 
direktiv (Fakultetsstyrelsen, beslut FST 07/4.13, 2007-06-13, Dnr LiU 199/07-51), 
– besvara remisser och enkäter, samt lämna underlag för verksamhetsinformation som av 
tidsskäl inte kan föredras i nämnden. 
 
 
 
 
I beslutet har deltagit:  
Magnus Borga (ordförande, föredragande) Hoda Agahi, Torkel Glad, Per Olof Holtz, 
Vladimir Kozlov, Nahid Shahmehri, Anna Vapen, Igor Zozoulenko. 
Övriga närvarande:  
Stefan Klintström (ersättare f. ledamot), Eva Lindblad (fakultetssamordnare), Maria 
Mitradjieva (utbildningsledare). 

 
 


