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Närvarande  
Ledamot Företräder  
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Christian Berggren  verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Per Olof Holtz  verksamheten
Milagros Izquierdo  verksamheten 
Leif B. G. Johansson (tjänstgör för Ashjari) forskarstuderande 
Nahid Shahmehri  verksamheten 
Igor Zozoulenko  verksamheten 
  
Ej närvarande ledamot  
Hoda Ashjari forskarstuderande 

Övriga närvarande 
Erik G. Larsson, ersättare för ledamot, företräder verksamheten  
Eva Lindblad, fakultetssamordnare; sekreterare 
Per Milberg, föredragande p. 3 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 

1 Utseende av justeringsperson 
Christian Berggren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 

Beslutas att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. 

3 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med filosofie licentiat Håkan Lättmans disputation för filosofie doktorsexamen i 
ämnet ekologi den 22 oktober 2012 
Föredragande: Per Milberg  Dnr LiU-2012-1427 

Beslutas att utse till: 
ordförande vid disputationen 
docent Jan-Eric Mattsson, Södertörns högskola 
 
fakultetsopponent: 
docent Tord Snäll, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Uppsala 
 
ledamöter i betygsnämnden 
professor Lena Gustafsson, Institutionen för ekologi, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Uppsala 
professor Jörg Brunet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Alnarp 
forskare Hans Blom, Norsk institutt for skog og landskap, Fana, Norge 
reserv: professor Uno Wennergren, Linköpings universitet 

Punkten justeras omedelbart. 
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4 Anmälningar 

Delegationsbeslut i disputationsärenden redovisas fortlöpande på Fu-nämndens 
webbsida med sammanträdeshandlingar. 

Per capsulam-beslut, se protokoll FUN 12-4 (ändring av allmän studieplan). 

5 Meddelanden 
Magnus Borga har deltagit i ett nätverksmöte om forskarutbildning, i Örebro. HSV 
informerade om kvalitetsutvärdering, men det är fortfarande oklart vilken inriktning 
utvärderingen av utbildning på forskarnivå kommer att ha. Sannolikt sker 
utvärderingen inte före 2014. 

HSV kommer till LiU på tillsynsbesök 18-19 september. Frågorna för FUN:s del rör 
rutiner för individuella studieplaner och antal studieplaner för forskarutbildnings-
ämnen. Underlag för att besvara dessa har lämnats av TFK. 

6 Uppföljning av föregåendes mötes beslut  
Föredragande: Magnus Borga 

Magnus Borga informerar att rektor nu beslutat att återinrätta ett Forum för forskar-
utbildning, som består av prodekanerna samt företrädare för forskarstuderande. FFF 
leds av prorektor och får administrativt stöd från planeringsdirektören. 

7 Diskussion om eventuella jävsförhållanden för opponent och ledamot i betygsnämnd 
Föredragande: Magnus Borga 

Diskussion.  

8 Pedagogisk kurs för forskarstuderande som undervisar  
Föredragande: Magnus Borga 

Diskussion. Per Olof Holtz informerar om innehållet i den kurs som IFM ger internt 
på institutionen. Kursen tar särskilt upp aspekter som rör undervisning i laborativa 
verksamheter. 

9 Individuella studieplaner  
Föredragande: Magnus Borga 

Kort information och en fråga: Finns det behov av en gemensam mall för individuell 
studieplan? 

10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

 

Vid protokollet Justeras 

 
 

Eva Lindblad Magnus Borga Christian Berggren 


