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Tid:  Torsdag 18 oktober 2012, kl. 15.15–17 
Lokal:  Diana, Hus A ingång 19 C (förbi LiUTryck, sedan på höger sida) 
 
Kallade: Nämndens ledamöter och ersättare, Eva Lindblad (fakultetssamordnare, TFK), 
Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK), Bengt Ove Turesson (föredragande p. 4), Mats 
Björkman (föredragande  p. 5) 
 
Ledamot som är förhindrad att delta kontaktar sin ersättare och meddelar Eva Lindblad. 
Ersättare är välkommen att delta även när den ordinarie ledamoten tjänstgör. 
 
Företrädare för verksamheten, utsedda av Fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten: 
Ledamot Personlig ersättare  
Magnus Borga, ordförande Per Ask 
Per Olof Holtz  Stefan Klintström 
Nahid Shahmehri (föredr. p 3) Petru Eles (tjänstgör i st.f. Shahmehri) 
Torkel Glad Erik G. Larsson  
Christian Berggren  Larsgunnar Nilsson 
Igor Zozoulenko  Reiner Lenz
Milagros Izquierdo  Vladimir Kozlov 
  
Företrädare för forskarstuderande:  
Ledamot Personlig ersättare  
Hoda Agahi  Leif B. G. Johansson  
Jonas Callmer  Anna Vapen 

 

1 Utseende av justeringsperson 

2 Fastställande av föredragningslistan 

3 Utseende av fakultetsopponent, ordförande och ledamöter i betygsnämnd i samband 
med datavetenskaplig magister David Byers’ disputation för teknologie 
doktorsexamen i ämnet datalogi den 15 januari 2013 
Föredragande: Nahid Shahmehri  Dnr LiU-2012- 01656 

Handlingar finns på <www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm> (liu-id krävs) 

4 Begäran från MAI om ändring av allmän studieplan, avsnittet särskild behörighet, för 
antagning i matematikämnena                                                     Dnr LiU-2012-00624 
Föredragande: Bengt Ove Turesson 

Nuvarande lydelse: 
Behörig att antas till forskarutbildning i ämnena beräkningsvetenskap, matematisk 
statistik, optimeringslära och tillämpad matematik är den som avlagt examen på 
avancerad nivå med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning till 
forskarutbildningsämnet (med detta avses också kurser eller examensarbete i 
matematikorienterade, tillämpade ämnen). 

Förslag till ny lydelse: 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap, matematisk 
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statistik, optimeringslära och tillämpad matematik är den som fullgjort kursfordringar 
omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet (med detta 
avses också kurser eller examensarbete i matematikorienterade, tillämpade ämnen). 

Förslag till beslut: FUN tillstyrker den föreslagna ändringen av särskild behörighet 
och överlämnar ärendet till fakultetsstyrelsen för beslut. 

5 Begäran från IEI om inrättande av nytt forskarutbildningsämne Industriell produktion 
och fastställande av allmän studieplan                                         Dnr LiU-2012-00624 
Föredragande: Mats Björkman                                                    

Det nya ämnet föreslås ersätta de två nuvarande ämnena monteringsteknik och 
produktionsteknik. Antagning i dessa ämnen upphör. 

Förslag till allmän studieplan för Industriell produktion, se bilaga FUNK 12-6.5. 

6 Förslag till revidering av ”Guidelines for the Formal Procedure at the Public 
Examination of a Doctoral Thesis” 
Föredragande: Stefan Klintström 

Diskussionsunderlag och förslag till reviderad text bifogas, se bilaga FUNK 12-6.6. 

7 Meddelanden 

8 Övriga frågor 
 

Enligt uppdrag  

 

Eva Lindblad 
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Industriell produktion 
/Manufacturing Engineering /  

Ämnesbeskrivning 
Industriell produktion är ett ämne som har inriktning mot fyra huvudområden: 

1. Utveckling och drift av produktionsutrustning, flexibel automation och industrirobotik  
2. Utveckling och drift av produktionssystem 
3. Produktframtagning samt konstruktion för produktion 
4. Utveckling av hållbar produktion, inklusive funktionsförsäljning och återtillverkning. 

Hållbar produktion är ett överordnat krav och villkor för all forskning vid Industriell produktion men 
huvudområde 4 har specifikt huvudfokus mot detta. Forskning inom de tre första huvudområdena kan 
alla bidra till att utveckla hållbar produktion. 
  
Området är till sin natur tillämpat och tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över utveckling, modellering, 
simulering, programmering samt fysisk implementering/realisering av utrustning och system. Vissa 
forskningsuppgifter är mycket experimentella och/eller har mycket insamling av empiri medan andra 
är mer teoribaserade.  

Mål och syfte för utbildningen  
Forskarutbildningen har som mål att ge den forskarstuderande en metodisk skolning om industriell 
produktion och ingående deltekniker samt frågeställningar som direkt och indirekt berör industriell 
produktion. Genom forskarhandledning skall den forskarstuderande göras väl förberedd för 
självständiga forsknings- och utvecklingsinsatser inom området samt för andra uppgifter i samhälle 
och näringsliv där stora krav ställs på djupgående insikter om industriell produktion.  

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. (FuNP 07-3) 
 
Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Industriell produktion är den som avlagt minst 
magisterexamen på program med relevans för ämnesområdet, eller uppfyller kraven för annan examen 
på avancerad nivå med motsvarande inriktning av teknikvetenskaplig omfattning och fördjupning. 
Ämnets tvärvetenskapliga natur gör att de forskarstuderandes bakgrund kan variera starkt beroende på 
den tänkta specifika forskningsuppgiften. 

Utbildningens genomförande  
Studietiden för en heltidsstuderande skall normalt uppgå till två år för licentiatexamen och fyra år för 
doktorsexamen. Utbildningen är uppdelad på en kursdel och ett avhandlingsarbete. De studerande 
förväntas att aktivt delta i seminarieverksamheten vid det egna ämnet och vid andra ämnen av intresse 
för den valda forskningsinriktningen. Kurserna är åsatta poäng, där 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 
1 veckas heltidsarbete.  
 
För licentiatexamen krävs 120 hp. Kursdelen omfattar för licentiatexamen 30–45 hp och resterande 
forskningsarbete (licentiatavhandling) 75–90 hp.  
 
För doktorsexamen krävs totalt 240 hp. Detta inkluderar eventuell licentiatexamen på 120 hp. 
Kursdelen omfattar för doktorsexamen totalt 60–90 hp (inkluderande kursdelen av eventuell 
licentiatexamen), och resterande forskningsarbete (doktorsavhandling) 150–180 hp. 
 
Fördelning mellan kursdel och forskningsdel bestäms utifrån forskningsuppgiftens karaktär vilken 
framgår av den individuella studieplanen. Ämnets tvärdisciplinära karaktär gör att vissa 
forskarstuderande kommer att arbeta mycket experimentellt och/eller med empiri medan andra 
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kommer att ha ett större teoretiskt inslag. De forskarstuderande med ett större experimentellt och 
empiriskt inslag kommer då att läsa mindre antal kurspoäng. 
 
Kurser  
För varje forskarstuderande upprättas en individuell forskarutbildningsplan där kursdelen utformas 
utifrån den planerade forskningsinriktningen. Kurserna kan in hämtas inom det egna ämnet, andra 
forskarutbildningsämnen vid LiU eller andra universitet inom eller utom Sverige. 
 
Grundläggande kurser och seminarier kan behandla grundläggande produktionstekniska 
frågeställningar i anslutning till industriell produktion, såsom exempelvis produktionsfilosofi, 
konstruktion för produktion, ekonomi i produktionssystem och industrirobotteknik. 
Fördjupningskurser väljs i samråd med huvudhandledaren och har direkt anknytning till 
avhandlingsarbetet.  
 
Kurserna inom forskarutbildningen ges i form av föreläsningar och seminarier samt kompletterad med 
individuell handledning. Den forskarstuderande bör under studietiden ta del i den vetenskapliga 
aktivitet som bedrivs inom avdelningen Industriell produktion och inom andra näraliggande ämnen 
genom att bevista seminarier och gästföreläsningar etc, eftersom detta ger en värdefull och viktig 
orientering som många gånger ej kan erhållas på annat sätt.  
 
Samtliga forskarstuderande nyantagna efter 30 juni 2007 skall för att få examen ha genomgått en av 
fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 högskolepoäng eller bedömts ha motsvarande 
kompetens. 
 
Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och 
dokumenteras i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 
5.3). 
 
Avhandling  
Ämnet för licentiat- och/eller doktorsavhandlingen bestäms i samråd med huvudhandledaren. Delar av 
licentiatavhandlingen kan ingå i doktorsavhandlingen. Licentiatavhandlingen bedöms med något av 
betygen godkänd eller icke godkänd. Betyget bestäms av huvudhandledaren sedan avhandlingen varit 
tillgänglig för granskning och försvarats vid ett offentligt seminarium.  
 
Doktorsavhandling bedöms med något av betygen godkänd eller icke godkänd. Vid betygssättningen, 
som görs av en betygsnämnd, tas hänsyn såväl till innehållet i avhandlingen som till försvaret av 
avhandlingen vid en offentlig disputation.  
 
Avhandlingsdelen för både licentiat- och doktorsexamen kan utformas som en sammanfattning av 
publicerade uppsatser (sammanläggningsavhandling) eller i undantagsfall i form av ett 
sammanhängande verk (monografi). 
 

Handledning  
Prefekten utser huvudhandledare samt en eller flera biträdande handledare. Huvudhandledare och 
forskarstuderande träffas regelbundet, minst två tillfällen per termin, för att följa upp kursplaner, 
forskningsuppgift och avhandlingsarbete. Samtliga handledare bör träffas i ett gemensamt möte med 
den forskarstuderande minst 1 gång per år. 
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Bakgrund till förslaget 
Det är av stor vikt att handledaren förbereder opponenten på vilka förväntningar vi har. I de allra flesta fall 
så gör opponenten ett alldeles utmärkt arbete, men ibland blir det mindre bra. Jag skulle gärna  vilja ha med 
något mer som förhindrar några av de problem som jag upplevt under de över hundra disputationer som jag 
närvarat vid inom LiU: 

 Opponenten pratar väldigt mycket om sin egen forskning, både under den inledande presentationen, och 
under frågestunden. 

 Respondenten skall självklart bli ifrågasatt, men också få briljera med sina kunskaper. Det är finalen av 
fyra års hårt, och framgångsrikt, arbete. 

 Det har hänt att opponenten efter 20-30 minuter sagt att han/hon är nöjd och inte har fler frågor. I dessa 
fall har betygsnämnden gått in och räddat situationen, men det är så klart ändå ett antiklimax. Därför är 
det utmärkt att Guidelines innehåller rekommenderade tidsintervall. 

 Det har hänt att opponenten enbart frågar om bakgrundskunskaper. Det är självklart en mycket viktig del 
att respondenten måste visa att han/hon har tillräckliga grundkunskaper, men respondenten skall också få 
frågor på det arbete som gjorts under de fyra åren. 

 Det är inte bra när opponenten beskriver avhandlingen och respondenten sitter passiv ända fram till 
frågestunden. Med den egna presentationen av sin avhandling så visar respondenten dels att han/hon kan 
göra en bra vetenskaplig presentation, och dels får respondenten möjlighet att göra ett gott intryck. 

 Jag tycker att presentation och frågestund skall genomföras på samma språk som avhandlingen är skriven 
på. Om ”Bad English” är det språk som används inom forskningsfältet så skall disputationen vara ett 
tillfälle att visa att man behärskar att diskutera och försvara avhandlingen på detta språk. 

Har ni några bra förslag på tillägg till nedanstående som gör att vi minskar risken för att råka ut för 
ovanstående? 

Nedan en beskrivning av hur de flesta disputationer gått till som jag närvarat vid. Det är en kombination av de 
två alternativ som beskrivs i nuvarande Guidelines (se sid 2-3 för nuvarande text). 

 

Förslag till ny text, avsnitt III. Public defence 
The examination is opened by the chairperson, who welcomes those present and introduces the respondent, 
the opponent and the examination committee. 

The respondent may present corrections or other comments to the thesis. Only essential corrections should be 
brought up and otherwise reference should be made to a detailed correction list, if necessary. 

The opponent begins with a short (about 10 minutes) popular presentation of the subject treated in the thesis 
where it is placed into context with current research 

The respondent continues with a presentation (30 minutes at the most) of her/his thesis. 

The opponent points out the essential contributions made by the respondent, her/his strength as well as her/his 
shortcomings, through a dialogue with her/him. It is essential that the respondent´s knowledge and 
understanding of the subject is displayed through a thorough questioning by the opponent. It is normal that the 
question period lasts 1-2 hours. 

The opponent ends with a summary judgement of the thesis. 

The respondent may express his appreciation of the opponent´s review. 

The chairperson invites comments and questions from the examination committee and the audience, which all 
should be answered by the respondent. 

The chairperson formally ends the public examination. 

After the examination, the examination committee meets. The opponent may participate in the meeting and 
may state her/his view, but has no vote in the decision. The committee decision should be "pass" or "fail" and 
should consider the thesis as well as the public defence.   
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Nuvarande “Guidelines” 

Texten finns tillgänglig på http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun?l=sv (länk i högerspalten) 

Guidelines for the Formal Procedure at the Public Examination of a Doctoral 
Thesis at Linköping Institute of Technology/Linköping University 
Background 

In postgraduate and research training at Linköping Institute of Technology, Linköping University, the 
student completes a number of courses and writes a doctoral thesis. The nominal time for training is four 
years (full-time training) but the real period is generally five years, including part-time teaching. The 
doctoral thesis has to be examined by an expert opponent and discussed at a public defence. The 
opponent is appointed by the board of faculty. 

A Swedish doctoral thesis may consist of one monograph or of several reports or articles together with an 
introduction/summary. The dissertation has to be available in published form three weeks before the 
public examination. (A manuscript is sent to the opponent in advance). 

The board of faculty also appoints a chairperson of the public examination and an examination 
committee (3 or 5 persons) to evaluate the thesis and the public defence. 

II. Regulations for the degree  

The goal of the doctoral program is to give the graduate student a broad overview of research methods 
and the present state of knowledge in the chosen subject and to develop her/his ability to perform and 
present independent research. The doctoral education leads to the degree of Teknologie or Filosofie or 
Ekonomie doktor (all equivalent to PhD). 

The quality of the doctoral thesis should be of the standard required to fulfill the scientific and formal 
criteria for publication in recognized international scientific journals. 

III. Public defence 

 1. The examination is opened by the chairman, who welcomes those present and introduces the 
respondent, the opponent and the examination committee. 

2. The respondent may present corrections or other comments to the thesis. Only essential corrections 
should be brought up and otherwise reference should be made to a detailed correction list, if necessary. 

Alternative I: 

3a. The opponent begins with a short (about 10 minutes) popular presentation of the subject treated in the 
thesis. Then the opponent points out the essential contributions made by the respondent, her/his strength 
as well as her/his shortcomings, through a dialogue with her/him. It is essential that the respondent’s 
knowledge and understanding of the subject are displayed through a thorough questioning by the 
opponent. It is normal that the question period lasts 1-2 hours. 

Alternative II: 

3b. The respondent begins with a presentation (30 minutes at the most) of her/his thesis. Then the 
opponent points out the essential contributions made by the respondent, her/his strength as well as her/his 
shortcomings, through a dialogue with her/him. It is essential that the respondent’s knowledge and 
understanding of the subject are displayed through a thorough questioning by the opponent. It is 
recommended that the question period lasts 1-2 hours. 

 4. The opponent ends with a summary judgement of the thesis. 

5. The respondent may express his appreciation of the opponent’s review. 

6. The chairman invites comments and questions from the audience (including the examination 
committee), which should be answered by the respondent. 

7. The chairman formally ends the public examination. 
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8. After the examination, the examination committee meets. The opponent may participate in the meeting 
and may state her/his view, but has no vote in the decision. The committee decision should be "pass" or 
"fail" and should consider the thesis as well as the public defence. 

IV. Summary 

The opponent should consider the following points: 

a) Is the quantity and quality of the respondent’s work representative of a 4 years full-time doctoral 
training period? 

b) Are there any deficiencies in the thesis? 

c) What are the main merits of the thesis (originality, scientific imagination, new methodology, new 
scientific information etc)? 
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