
 

 2012-06-04 
 Protokoll 
 FUNK 12-3 
Forskarutbildningsnämnden  1 (2) 
 
 

Justerandes signatur 

 

Närvarande: 
Ledamot Företräder  
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo  verksamheten 
Leif B. G. Johansson, tjänstgörande ersättare forskarstuderande 
Stefan Klintström, tjänstgörande ersättare verksamheten 
Nahid Shahmehri  verksamheten 
Igor Zozoulenko  verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter:  
Hoda Ashjari forskarstuderande 
Christian Berggren verksamheten 
Per Olof Holtz verksamheten 

Övriga närvarande: 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 
 

1 Utseende av justeringsperson 
Leif B. G. Johansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

3 Anmälningar 
Delegationsbeslut i disputationsärenden redovisas fortlöpande på 
Forskarutbildningsnämndens webbsida med sammanträdeshandlingar. 

4 Meddelanden 
Magnus Borga informerar att en kurs i populärvetenskaplig framställning planeras, 
preliminärt 4 hp. Synpunkter framförs att ”allmänna” kurser tar utrymme från 
ämnesspecifika och därför inte bör ha alltför hög poängnivå. Förslag framförs även 
att en sådan kurs även bör erbjudas postdok och forskarassistenter. 

5 Uppföljning av föregåendes mötes beslut  
Föredragande: Magnus Borga 
Ingenting att åtgärda. 

6 Mötestider för hösten 
Förslag på tider för tre sammanträden utsänds via e-post. 
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7 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med M.Sc. Artsem Shylaus disputation för teknologie doktorsexamen i ämnet 
teoetisk och tillämpad matematisk fysik den 20 september 2012 
Föredragande: Igor Zozoulenko  Dnr LiU-2012-01032 
Föredragande redogör för avhandlingens innehåll samt doktorandens insatser i 
ingående artiklar och motiverar förslagen till opponent och betygsnämnd. Nämnden 
tackar för en intressant föredragning om grafen, som är ämnet för avhandlingen. 
Beslutas att överlämna till nämndens ordförande att på delegation fatta beslut i 
disputationsärendet. 

8 Diskussion om kurskrav inom forskarutbildningen 
Föredragande: Magnus Borga 
Kraven på kurspoäng inom olika grupper av ämnesområden diskuteras. 

9 Förslag till ändring av studieplan för teoretisk och tillämpad matematisk fysik 
Föredragande: Igor Zozoulenko Dnr liU-2012-00624 
Den föreslagna sänkningen av kravet på kurspoäng i forskarutbildningsämnet 
teoretisk och tillämpad matematisk fysik tillstyrks inte av nämndens ledamöter. 
Kravet på 90 högskolepoäng i kursdelen kvarstår därmed.  

10 Avbrott (avregistrering) gällande inaktiva doktorander (information)  
Föredragande: Magnus Borga 
Information om gällande regelverk. 

11 Beställning av artiklar i Lithanian 
Föredragande: Magnus Borga 
Punkten utgår på grund av tidsbrist. 

12 Forum för forskarutbildning (information) 
Föredragande: Magnus Borga 
Forum för forskarutbildning, som är en informell grupp för informationsutbyte och 
diskussion mellan prodekanerna och representanter för de forskarstuderande, kommer 
att återupptas under ledning av prorektor. 

13 Pedagogisk kurs för forskarstuderande som undervisar (diskussion) 
Föredragande: Magnus Borga 
Punkten utgår då nämnden gärna vill ha med Per Olof Holtz i diskussionen. 

14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade anmälts. 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
Eva Lindblad Magnus Borga Leif B. G. Johansson 


