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Forskarutbildningsnämnden  1 (1) 
 

 

 

Tid:  Måndag 27 maj 2013, kl. 13.15–15 
Lokal:  Konferensrum Diana (Hus A ingång 19C) 
 
Kallade: Nämndens ledamöter och ersättare, Eva Lindblad (fakultetssamordnare, TFK), 
Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK) Johan Edqvist (föredragande p. 3). 
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 (meddelat förhinder) Petru Eles (tjänstgör) 
Torkel Glad Erik G. Larsson  
Christian Berggren  Larsgunnar Nilsson 
Igor Zozoulenko  Reiner Lenz 
Milagros Izquierdo  Vladimir Kozlov 
 
Företrädare för forskarstuderande:  
Ledamot Personlig ersättare  
Hoda Ashjari  Leif B. G. Johansson  
Jonas Callmer  Anna Vapen 

1 Utseende av justeringsperson 

2 Fastställande av föredragningslistan 

3 Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med filosofie 
magister Monika Edstams disputation den 27 september 2013 för filosofie 
doktorsexamen i molekylär genetik Dnr LiU-2013-00894 
Föredragande: Johan Edqvist 
Handlingar, se < www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm> (Disp ht 2013) 

4 Mötestider för hösten 2013 (förslag på datum skickas ut)  

5 Meddelanden 

6 Ändring av studiehandboken, antalet tryckta exemplar av licentiatavhandling,  
Föredragande: Eva Lindblad 
Förslag till beslut, se bilaga  Dnr LiU-2013-00263 

7 Doktorandenkäten 2013 (Information, diskussion) 
Föredragande: Magnus Borga  
Resultaten för LiTH-nivån finns på denna länk. Rektors beslut om hantering av 
resultaten bifogas. 

8 Övriga frågor 
 
Enligt uppdrag  / Eva Lindblad 

www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/enkatresultat
www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm


FUNK 13-3.6 
Förslag 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet   Dnr LiU-2013-00263 
 

Förslag till ändring av Studiehandboken, delar av avsnitt 6.2 Licentiatexamen 
 

Nuvarande text: 

§10 En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling ska anmäla detta 
till sin institution på en blankett, som kan hämtas på forskarutbildningsnämndens 
webbsidor. Anmälan ska ske senast två månader före seminariet. Närmare 
anvisningar finns på blanketten. Kopia av beslutet skickas till 
forskarutbildningsnämndens sekreterare tillsammans med ett exemplar av 
avhandlingen senast tre veckor innan seminariet. 

Förslag till ny text, gulmarkerad: 

§10 En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling ska anmäla detta 
till sin institution på en blankett, som kan hämtas på forskarutbildningsnämndens 
webbsidor. Anmälan ska ske senast två månader före seminariet. Närmare 
anvisningar finns på blanketten. Kopia av beslutet skickas till 
forskarutbildningsnämndens sekreterare senast tre veckor innan seminariet.  

 

Nuvarande text: 

§12 Licentiatavhandlingen mångfaldigas och distribueras enligt liknande praxis som 
doktorsavhandlingar (se Kap 6, §§14–15). 

Förslag till ny text som ersätter ovanstående §12, gulmarkerad:  

§12 Licentiatavhandlingen ska publiceras på Linköping University Electronic Press 
senast 3 (tre) veckor före avsedd framläggning. Seminariet ska annonseras i LiU:s 
kalendarium, och information om det sänds ut enligt liknande praxis som vid 
disputationer. 

 En tryckt upplaga av licentiatavhandlingen ska finnas tillgänglig senast två veckor 
före framläggningen. Till universitetsbiblioteket ska levereras tre tryckta exemplar. 
Den forskarstuderande behåller fem exemplar, och ett arkiveras på institutionen. 
Den tryckta upplagans storlek utöver detta beslutas av institutionen. 

(Den nuvarande texten innebär att 10 ex ska levereras till biblioteket, minsta upplaga 70 
ex, under förutsättning att licavhandlingen publiceras på LiU Electronic Press). 






