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Närvarande: 
Ledamöter Företräder 
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Christian Berggren  verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Milagros Izquierdo  verksamheten 
Leif B. G. Johansson (tjänstgör i st.f. Ashjari) forskarstuderande 
Stefan Klintström (tjänstgör i st.f. Holtz) verksamheten 
Reiner Lenz (tjänstgör i st.f. Zozoulenko) verksamheten 
Nahid Shahmehri  verksamheten 
Anna Vapen (tjänstgör; vakant plats) forskarstuderande 
  
Övriga 
Larsgunnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare 
Peter Fritzson, föredragande p. 3 
Eva Lindblad, fakultetssamordnare 
Maria Mitradjieva, utbildningsledare 

 
verksamheten 

  
Frånvarande ledamöter  
Hoda Ashjari forskarstuderande 
Per Olof Holtz verksamheten 
Igor Zozoulenko  verksamheten

1 Utseende av justeringsperson 
Nahid Shahmehri utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

2 Fastställande av föredragningslistan 
Christian Berggren och Stefan Klintström anmäler en övrig fråga, angående en 
obligatorisk kurs. 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av detta. 

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

Beslutas att utse till: 

ordförande vid disputationen 
professor Peter Fritzson, Linköpings universitet 

fakultetsopponent 
Prof. Dr. Hans Vangheluwe, Universiteit Antwerpen, Belgien 

ledamöter i betygsnämnden 
professor Per Runeson, Lunds universitet 
professor Jürgen Börstler, Blekinge tekniska högskola 
professor Henrik Eriksson, Linköpings universitet 
reserv: professor Simin Nadjm-Tehrani, Linköpings universitet 
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4 Anmälningar 

Delegationsbeslut publiceras fortlöpande på Forskarutbildningsnämndens webbsidor.  

5 Meddelanden 

En fråga som vid tidigare sammanträde väcktes, om problem för doktorander med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd och deltagande i konferenser utanför Sverige, har 
skickats vidare till personalavdelningen. 

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

Beslutas att fastställa fakultetens åtgärdsplan enligt bilaga. 

7 Ändring av licentiatseriens namn samt tillägg av text på licentiatavhandlingens 
omslag och titelsida  Dnr LiU-2013-00263 
Föredragande: Eva Lindblad 

Beslutas att återta namnet ”Linköping Studies in Science and Technology. Thesis” för 
licentiatavhandlingsserien.  

Beslutas om tillägg i texten i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, teknisk 
fakultet, Linköpings universitet, Kapitel 6: Avhandling och examen, avsnitt 6.1  
Avhandlingen, under rubriken ”Omslag”: 

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

8 Övriga frågor 

Kursen Scientific methods and research practice kommer att utvärderas efter den 
kursomgång som avslutas i oktober.  

Vid prefektmöte har diskuterats att det nu tar längre tid att få avhandlingar tryckta. 
Prepress-arbetet görs här, men tryckningen har upphandlats och sker inte längre på 
LiUTryck vilket har försämrat servicen. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Eva Lindblad Magnus Borga, ordförande Nahid Shahmehri 


