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Tid:  Fredag 4 oktober 2013, kl. 10.15-12  
Lokal:  Konferensrum 2, Origo 
 
Kallade: Nämndens ledamöter och ersättare, Eva Lindblad (fakultetssamordnare, TFK), 
Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK); Peter Fritzon, 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 (meddelat förhinder) Stefan Klintström (tjänstgör) 
Nahid Shahmehri (meddelat förhinder) Petru Eles (meddelat förhinder) 
Torkel Glad Erik G. Larsson  
Christian Berggren (meddelat förhinder) Larsgunnar Nilsson (tjänstgör)
Igor Zozoulenko (meddelat förhinder) Reiner Lenz (tjänstgör) 
Milagros Izquierdo  Vladimir Kozlov 
  
Företrädare för forskarstuderande:  
Ledamot Personlig ersättare  
Hoda Ashjari (meddelat förhinder) Leif B. G. Johansson (tjänstgör) 
(vakant)  Anna Vapen (tjänstgör) 

 

1 Utseende av justeringsperson 

2 Fastställande av föredragningslistan 

3 Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med  
M Sc Wladimir Schamais disputation den 12 november 2013 för teknologie 
doktorsexamen i datalogi  Dnr LiU-2013-01608 
Föredragande: Peter Fritzson 

Handlingar, se <www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm> (Disp ht 2013) 

4 Anmälningar (delegationsbeslut, se webbsidan för sammanträdeshandlingar) 

5 Meddelanden 

6 Åtgärdsplan – doktorandundersökning 2013 (Beslut) Dnr LiU-2013-00753 
Föredragande: Magnus Borga 

Förslag till fakultetens åtgärdsplan, se separat bilaga.  

Institutionernas åtgärdsplaner finns tillgängliga för FUN:s ledamöter, för kännedom. 
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7 Ändring av licentiatseriens namn samt tillägg av text på licentiatavhandlingens 
omslag och titelsida (Beslut) Dnr LiU-2013-00263 
Föredragande: Eva Lindblad 

Bakgrund och förslag till beslut, se bilaga. 

8 Övriga frågor 
 

Enligt uppdrag  

 

Eva Lindblad 
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Ändring av licentiatseriens namn samt tillägg av text på licentiatavhandlingens omslag och 
titelsida  

Beslutet innebär en ändring av Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, teknisk fakultet, 
Linköpings universitet, Kapitel 6: Avhandling och examen, avsnitt 6.1  Avhandlingen, under rubriken 
”Omslag”.  

Förslag till beslut:   

Licentiatseriens ursprungliga namn ”Linköping studies in science and technology. Thesis” återtas. 

Ändring av nuvarande text (Kapitel 6: Avhandling och examen, avsnitt 6.1  Avhandlingen, under 
rubriken ”Omslag”.) 

 uppgift om avhandlingsserie och löpnummer; för doktorsavhandling ”Linköping Studies in 
Science and Technology. Dissertations. No NNN”; för licentiatuppsats ”Linköping Studies in 
Science and Technology. Licentiate Thesis. No NNN”; detta ska stå på framsidans överkant,  

Ny lydelse, ändringen markerad med kursiv text: 

 uppgift om avhandlingsserie och löpnummer; för doktorsavhandling ”Linköping Studies in 
Science and Technology. Dissertations. No NNN”; för licentiatuppsats ”Linköping Studies in 
Science and Technology. Thesis. No NNN”; detta ska stå på framsidans överkant,  

 för licentiatuppsats ska på omslaget och titelsidan återges texten ”Licentiate Thesis”, under raden 
med seriens beteckning 

 

Bakgrund:  

FUN beslutade 2011-12-06 (FUNP 11-6.6) att ändra namn på serien för licentiatavhandlingar  till 
”Linköping studies in science and technology, Licentiate Thesis”. Ordet ”Licentiate” lades till för att  
undvika förväxlingar med serien för doktorsavhandlingar. 

Det har dock visat sig att detta var ett beslut som fått för FUN oförutsedda konsekvenser. ISSN-
numret (den unika sifferkoden för publikationen, i detta fall 0280-7971) följer inte med när namnet 
ändras, och nya ISSN delas inte längre ut (se <www.kb.se/om/issn>).  

Universitetsbiblioteket vid LiU har sedan länge klarat att registrera alternativa namn på serien (sådana 
har förekommit oavsiktligt) i bibliotekskatalogen. I DiVA / Electronic Press finns emellertid inte den 
möjligheten, det saknas fält för detta i databasen. 

 


