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Närvarande ledamoter Företräder 
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Petru Eles (tjänstgör i st.f. Shahmehri) verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Per Olof Holtz  verksamheten 
Milagros Izquierdo  verksamheten 
Leif B. G. Johansson (tjänstgör i st.f. Ashjari) forskarstuderande 
Anna Vapen (tjänstgör i st.f. Callmer) forskarstuderande 
Igor Zozoulenko  verksamheten 
  
Ej närvarande ledamöter Företräder 
Hoda Ashjari  forskarstuderande 
Christian Berggren verksamheten 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
 
Övriga närvarande 
Nahid Shahmehri, närvarande p. 1–3, föredragande p. 3.  
Bengt Ove Turesson, p. 4 (föredragande) och p. 5 
Mats Björkman, p. 4 och p. 5 (föredragande) 
Stefan Klintström (ersättare, företräder verksamheten) 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare; sekreterare 

1 Utseende av justeringsperson 
Beslutas att utse Torkel Glad att jämte ordföranden justera protokollet 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Fastställs enligt utsänt förslag. Stefan Klintström anmäler en övrig fråga. 

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 

Beslutas att utse till  
ordförande vid disputationen: 
professor Nahid Shahmehri, Linköpings universitet 
 
fakultetsopponent 
Prof. Dr. David Basin, ETH Zürich, Schweiz 
 
betygsnämnd 
professor Simone Fischer-Hübner, Karlstads universitet 
akademilektor Luigia Petre, Åbo Akademi, Finland 
adjungerad professor Pär Emanuelsson, Linköpings universitet 
reserv: docent Jan-Åke Larsson, Linköpings universitet 

Punkten justeras omedelbart. 
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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, särskild behörighet: 
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). 

Ny lydelse, särskild behörighet: 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap, matematisk 
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). 

Beslutas att tillstyrka att lydelsen för särskild behörighet ändras.  

Ärendet överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

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

Beslutas att tillstyrka inrättande av nytt forskarutbildningsämne Industriell 
produktion, som ersätter de nuvarande ämnena monteringsteknik och 
produktionsteknik. Antagning i dessa två ämnen upphör därmed. 

Beslutas att tillstyrka att allmän studieplan för Industriell produktion fastställs enligt 
bilaga FUNP 12-6.5. 

Ärendet överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

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

Diskussion. Beslutas att uppdra till Stefan Klintström att arbeta vidare med ett förslag 
till nya ”guidelines”. 

7 Meddelanden 
– Magnus Borga rapporterar från det första mötet med Forum för forskarutbildning, 
efter dess nystart. 

8 Övriga frågor 
Stefan Klintström efterlyser alternativ till Urkund, för att undersöka förekomsten 
eventuella plagiat i vetenskapliga texter. 
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Eva Lindblad Magnus Borga Torkel Glad 
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Industriell produktion 
/Manufacturing Engineering /  
SCB kod 20307 

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  
Utbildningen på forskarnivå har som mål att ge den studerande en metodisk skolning om 
industriell produktion och ingående deltekniker samt frågeställningar som direkt och 
indirekt berör industriell produktion. Genom handledning ska den studerande 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.  

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Industriell produktion är den som 
fullgjort kursfordringar omfattande 60 högskolepoäng på avancerad nivå med anknytning 
till ämnet (med detta avses också kurser eller examensarbete i teknikorienterade, 
tillämpade ämnen). 

Ämnets tvärvetenskapliga natur gör att de studerandes bakgrund kan variera starkt 
beroende på den tänkta specifika forskningsuppgiften. 

Utbildningens genomförande  
Studietiden för en heltidsstuderande ska normalt uppgå till två år för licentiatexamen och 
fyra år för doktorsexamen. Utbildningen är uppdelad på en kursdel (prov och andra 
moment) och ett avhandlingsarbete. Den studerande förväntas att aktivt delta i seminarie-
verksamheten vid det egna ämnet och vid andra ämnen av intresse för den valda forsk-
ningsinriktningen. Kurserna är åsatta poäng, där 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar 1 
veckas heltidsarbete.  

För licentiatexamen krävs totalt 120 hp. Kursdelen omfattar för licentiatexamen 30–45 hp 
och resterande forskningsarbete (licentiatavhandling) 75–90 hp. Minst hälften av 
kursdelen ska vara på forskarnivå. 

För doktorsexamen krävs totalt 240 hp. Detta inkluderar eventuell licentiatexamen på 
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120 hp. Kursdelen omfattar för doktorsexamen totalt 60–90 hp (inkluderande kursdelen 
av eventuell licentiatexamen), och resterande forskningsarbete (doktorsavhandling) 150–
180 hp. Minst hälften av kursdelen ska vara på forskarnivå. 

Fördelning mellan kursdel och forskningsdel bestäms utifrån forskningsuppgiftens 
karaktär vilken framgår av den individuella studieplanen. Ämnets tvärdisciplinära 
karaktär gör att vissa studerande kommer att arbeta mycket experimentellt och/eller med 
empiri medan andra kommer att ha ett större teoretiskt inslag. De studerande som arbetar 
med ett större experimentellt och empiriskt inslag kommer då att läsa mindre antal 
kurspoäng. 

Kurser  
För varje studerande upprättas en individuell studieplan där kursdelen utformas utifrån 
den planerade forskningsinriktningen. Kurserna kan inhämtas inom det egna ämnet, andra 
ämnen vid LiU eller andra universitet inom eller utom Sverige. 

Grundläggande kurser på forskarnivå och seminarier kan behandla grundläggande 
produktionstekniska frågeställningar i anslutning till industriell produktion, såsom 
produktionsfilosofi, konstruktion för produktion, ekonomi i produktionssystem och 
industrirobotteknik. Fördjupningskurser väljs i samråd med huvudhandledaren och har 
direkt anknytning till avhandlingsarbetet.  

Kurser på forskarnivå ges i form av föreläsningar och seminarier, vilka kan kompletteras 
med individuell handledning inom ramen för kursen. Den studerande bör under 
studietiden ta del av 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 studerande nyantagna efter 30 juni 2007 ska 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). 

Vetenskaplig uppsats och avhandling  
Ämnet för den vetenskapliga uppsatsen (”licentiatavhandlingen”) 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 den vetenskapliga uppsatsen varit tillgänglig för granskning och försvarats vid ett 
offentligt seminarium.  

Doktorsavhandling bedöms med något av betygen godkänd eller icke godkänd. Vid 
betygsättningen, som görs av en betygsnämnd, tas hänsyn såväl till innehållet i avhand-
lingen som till försvaret av avhandlingen vid en offentlig disputation.  

En avhandling kan för såväl licentiat- som doktorsexamen utformas som ett antal 
vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling) 
eller i undantagsfall i form av ett enhetligt sammanhängande verk (monografi). 

Handledning  
Prefekten utser huvudhandledare samt en eller flera biträdande handledare. Huvudhand-
ledare och forskarstuderande träffas regelbundet, vid minst två tillfällen per termin, för att 
följa upp planerade och genomförda kurser, forskningsuppgift och avhandlingsarbete. 
Samtliga handledare bör träffas i ett gemensamt möte med den forskarstuderande minst 
en gång per år. 


