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Närvarande ledamöter Företräder
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Christian Berggren verksamheten 
Jonas Callmer forskarstuderande 
Petru Eles (tjänstgör i st. f. Shahmehri ) verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Per Olof Holtz   verksamheten
Milagros Izquierdo verksamheten 
Igor Zozoulenko verksamheten 
  
Frånvarande ledamöter  
Nahid Shahmehri verksamheten 
Hoda Ashjari forskarstuderande 
 
Övriga närvarande: 
Johan Edqvist, föredragande p. 3 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare; sekreterare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 
 

1 Utseende av justeringsperson 

Jonas Callmer utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

2 Fastställande av föredragningslistan 

Tre övriga frågor anmäls: 
– Hur företrädare för forskarstuderande utses 
– Möjligheter att upptäcka oredlighet i forskning 
– Rutiner för utländska studerandes ansökan om förlängt visum.   

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 

Beslutas att utse till  

ordförande vid disputationen: 
docent Johan Edqvist, Linköpings universitet 

fakultetsopponent: 
Dr Frederica Theodoulou, Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire, UK 

ledamöter i betygsnämnd: 
professor Folke Sitbon, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
docent Anders Carlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
docent Björn Wallner, Linköpings universitet 
reserv: delegeras till FUN:s ordförande att besluta. 

4 Mötestider för hösten 2013 

Beslutas följande mötestider: tisdag 24 september kl. 13–15, torsdag 21 november 
kl. 13–15. 
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5 Meddelanden 

– Magnus Borga har noterat att det i ämnet datalogi vid ITN inte längre finns någon 
doktorand antagen. Om det inte finns behov av att ha ämnet aktivt vid ITN kan ämnet 
läggas ner där (antagning upphör). Igor Zozoulenko ombeds att ta upp frågan på 
institutionen. 

– Eva Lindblad informerar att totalt 37 disputationer sker under våren 2013. 

6 Ändring av studiehandboken, antalet tryckta exemplar av licentiatavhandling,  
Föredragande: Eva Lindblad  Dnr LiU-2013-00263 

Beslutas att ändra bestämmelserna i Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, 
delar av avsnitt 6.2, enligt bilaga.   

7 Doktorandenkäten 2013 (Information, diskussion) Dnr LiU-2013-00753 
Föredragande: Magnus Borga  

Institutioner och fakultet ska senast den 7 oktober 2013 till rektor lämna in 
åtgärdsplaner med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2013. De 
preliminära planerna diskuteras gemensamt på ett forskarstudierektorsmöte innan de 
slutliga åtgärdsplanerna lämnas in. FUN:s fokus blir preliminärt frågor kring 
individuell studieplan, stress och rekrytering. 

8 Övriga frågor 

– Hur företrädare för forskarstuderande i FUN utses:  
Fakultetens valberedning underrättas om vakanta uppdrag, och föreslår kandidater. 
Beslut om uppdraget fattas därefter av fakultetsstyrelsen in pleno, eller med 
delegation till (t.ex.) dekan. 

– Möjligheter att upptäcka oredlighet i forskning (plagiat): 
Texter som ingår i examination på grundnivå och avancerad nivå undersöks med 
hjälp av Urkund. För utbildning på forskarnivå saknas gemensamma rutiner, här vilar 
ett stort ansvar på de enskilda handledarna. Hur tidskrifter gör med insända artiklar 
varierar, en del uppger att de undersöker om plagierad text finns. Det finns ett behov 
av att inom fakulteten diskutera hur oredlighet (plagiat) kan förebyggas. 

– Rutiner för utländska studerandes ansökan om förlängt visum.   
Frågan hann av tidsbrist inte behandlas vid detta möte. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Eva Lindblad Magnus Borga Jonas Callmer 
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Ändring av Studiehandbok för utbildning på forskarnivå,  
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 forskarutbildnings-
nämndens sekreterare tillsammans med ett exemplar av avhandlingen senast tre 
veckor innan seminariet. 

Ny text, ersätter §10: 

§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 forskarutbildnings-
nämndens sekreterare senast tre veckor innan seminariet.  

 

Nuvarande text: 

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

Ny text, ersätter §12: 

§12 Licentiatavhandlingen ska vara publicerad på Linköping University Electronic 
Press eller vara tillgänglig i tryckt form senast 3 (tre) veckor före avsedd 
framläggning.  

 Om avhandlingen publiceras på Linköping University Electronic Press, ska en 
tryckt upplaga av licentiatavhandlingen finnas tillgänglig senast 2 (två) veckor före 
framläggningen. Seminariet ska annonseras i LiU:s kalendarium, och information 
om det sänds ut enligt liknande praxis som vid disputationer. 

 Till universitetsbiblioteket ska levereras tre tryckta exemplar. Den forskar-
studerande behåller fem exemplar, och ett arkiveras på institutionen. Den tryckta 
upplagans storlek utöver detta beslutas av institutionen. 


