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Närvarande ledamöter Företräder  
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Hoda Ashjari  forskarstuderande 
Jonas Callmer  forskarstuderande 
Torkel Glad verksamheten 
Per Olof Holtz   verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Nahid Shahmehri  verksamheten 
Igor Zozoulenko  verksamheten 
  
Övriga närvarande  
Stefan Klintström, ersättare verksamheten 
Lars Eriksson, föredragande p. 3  
Mattias Elg, föredragande p. 6  
Eva Lindblad, fakultetssamordnare; sekreterare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare  
  
Frånvarande ledamot Företräder 
Christian Berggren verksamheten 

 

1 Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Hoda Ashjari att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 

Förslaget till föredragningslista fastställs. Jonas Callmer anmäler att han vill ta upp 
två ärenden under punkten Övriga frågor. 

3 Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med 
teknologie licentiat Oscar Leufvéns disputation för teknologie doktorsexamen i ämnet 
fordonssystem den 24 maj 2013 Dnr LiU- 2013-00593 
Föredragande: Lars Eriksson 

Beslutas att utse till: 

ordförande vid disputationen 
docent Lars Eriksson 

fakultetsopponent 
professor José Galindo, Universitat Politècnica de València, Spanien 

ledamöter i betygsnämnden 
professor Ingemar Denbratt, Chalmers 
docent Mihai Mihauescu, KTH 
professor Johan Ölvander, Linköpings universitet 
reserv: docent Martin Enqvist, Linköpings universitet 

Punkten justeras omedelbart 
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4 Meddelanden 

Antagningsenheten har vidarebefordrat information om icke-ackrediterade 
”universitet” som utfärdar ”examensbevis”. Om minsta tveksamhet råder om 
dokuments äkthet bör medarbetare vid antagningsenheten konsulteras. Information 
om falska universitet finns på denna webbplats: 
<www.hsv.se/utlandskutbildning/arbetaisverige/varningforbluffuniversitet> 

5 Information om verksamheten 2012 

a. Nyantagna, examina, genomströmning för LiTH 
Föredragande: Eva Lindblad 

Bearbetningar av data från Ladok redovisas. Bilderna sänds separat till nämndens 
ledamöter.  
Årsredovisning 2012 (för LiU) finns på < www.liu.se/om-liu/siffror/ar?l=sv>. 

b. FUN:s del av kostnader för forskarutbildning 
Föredragande: Magnus Borga  

Information om budgetposten ”Forskarutbildningsnämnden” i Budget för 
gemensamma ändamål på fakultetsnivå (FST 12/5.14).  

6 Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med filosofie 
magister Ann-Christine Anderssons disputation för filosofie doktorsexamen i ämnet 
kvalitetsteknik den 23 maj 2013 Dnr LiU-2013-00594 
Föredragande: Mattias Elg  

Beslutas att utse till: 

ordförande vid disputationen 
professor Mattias Elg, Linköpings universitet 

fakultetsopponent 
professor Rickard Garvare, Luleå tekniska universitet 

ledamöter i betygsnämnden 
docent Thomas Magnusson, Linköpings universitet 
adjungerad professor Kajsa-Mia Holgers, Chalmers 
docent Magna Andreen-Sachs, Karolinska institutet 
reserv docent Malin Tillmar, Linköpings universitet 

Punkten justeras omedelbart. 

7 Övriga frågor 

Jonas Callmer tar upp de praktiska problem som rör utländska doktorander i samband 
konferensdeltagande, visum till andra länder samt förlängning av uppehållstillstånd i 
Sverige. Frågan utreds vidare på TFK och information lämnas till forskarstudie-
rektorerna. 

Jonas Callmer påpekar att för de doktorander som är i slutfasen av sitt arbete med lic- 
eller doktorsavhandlingen upplevs den nu förlängda tiden mellan lämning av manus 
och leverans av den tryckta avhandlingen som ett problem. Tiden har förlängts till 
följd av att tryckningen nu sker i Lund. Inlämning av manus, provtryck etc sker som 
tidigare vid LiU-Tryck. 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Eva Lindblad Magnus Borga Hoda Ashjari 


