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Justerandes signatur   

Forskarutbildningsnämnden sammanträde den 16 januari 2014. 
 
 
 
Närvarande ledamöter Företräder  
Magnus Borga, ordförande verksamheten 
Torkel Glad verksamheten 
Per Olof Holtz   verksamheten 
Milagros Izquierdo verksamheten 
Stefan Klintström verksamheten (ersättare) 
Erik Lundström forskarstuderande (ersättare)  
Larsgunnar Nilsson (tjänstgör) verksamheten  
Nahid Shahmehri  verksamheten 
Anna Vapen forskarstuderande 
Igor Zozoulenko  verksamheten 
   
Övriga närvarande 
Per Eklund, föredragande p. 3,  verksamheten  
Anthony P F Turner, föredragande p. 4       verksamheten  
Maria Mitradjieva, utbildningsledare TFK  
 
Frånvarande ledamot Företräder 
Christian Berggren verksamheten 
 

1. Utseende av justeringsperson 
Beslutas att utse Nahid Shahmehri att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Förslaget till föredragningslista fastställs.  
 

3. Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med 
teknologie licentiat Steffen Sönderbys disputation den 25 februari 2014 för 
teknologie doktorsexamen i material vetenskap med inriktning mot tunnfilmsfysik.
 Dnr LiU- 2014-00088 
Föredragande: Per Eklund 
Beslutas att utse till: 
ordförande vid disputationen 
docent Per Eklund 

fakultetsopponent: 
professor Scott A. Barnett, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA 
ledamöter i betygsnämnden: 
professor Sten Johansson, Linköpings universitet 
docent Fredrik Björefors, Uppsala universitet 
doktor Mikael Schuisky, Sandvik AB 
 
Beslut om reserv till betygsnämnden fattas per delegation av Magnus Borga. 
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4. Begäran från IFM om inrättande av nytt forskarutbildningsämne Biosensorer och 
bioelektronik och fastställande av allmän studieplan för ämnet.  
Föredragande: Anthony P F Turner Dnr LiU-2014-00087 
 
Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker inrättandet av det föreslagna 
forskarutbildningsämnet och fastställande av allmän studieplan för ämnet. Ärendet 
överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 
 

5. Anmälningar och meddelanden 
• Delegationsbeslut publiceras fortlöpande på Forskarutbildningsnämndens 

webbsidor.  
• Magnus Borga berättar om kursen Scientific Methods and Research Practice. 

Kursen är obligatorisk för alla doktorander antagna vid Tekniska högskolan 
från och med 1 juli 2007. FUN fortsätter att följa upp kursen. 

• LinTeks arbetsmarknadsdagar äger rum tisdagen den 11 februari 2014 vid 
Campus Valla.   

6. Hantering av förslag på ändringar i allmän studieplan.  
Föredragande: Magnus Borga 
 
Beslut: Beslutas att lydelsen i Mall och riktlinjer för allmän studieplan (beslutat 
2008-03-17, FuNP 08-2) ändras till: ” Den allmänna studieplanen fastställs av 
Fakultetsstyrelsen efter att den granskats och tillstyrkts av 
Forskarutbildningsnämnden. Förslag på allmän studieplan lämnas till 
Forskarutbildningsnämnden av berörd institution (prefekt). I de fall ämnet finns på 
flera institutioner skall förslaget komma från samtliga berörda institutioner. Förslag 
på ändringar i allmän studieplan kan också komma från ett forskarutbildningsämne. 
Ett yttrande från prefekt eller institutionsstyrelse skall då bifogas till förslaget.” 
 
Milagros Izquierdo reserverar sig mot förslaget att förslag på ändringar i allmän 
studieplan kan komma från ett forskarutbildningsämne. 

7. Kontroll av avhandlingar i Cross Check.  
Föredragande: Magnus Borga  
Beslut: Fakulteten uppdrar till biblioteket att granska introduktionen i 
sammanläggningsavhandlingar och hela avhandlingen när det gäller monografier.  
Forskarutbildningsnämnden uppdrar till ordförande och utbildningsledare att utarbeta 
närmare riktlinjer för användning av Cross Check. 

8. Information om verksamheten 2013.  
Föredragande: Maria Mitradjieva  
 
Punkten bordläggs till nästa möte på grund av tidsbrist.  

 
 
 
Vid protokollet Justeras  
 
 
Maria Mitradjieva Magnus Borga Nahid Shahmehri 


	fakultetsopponent: professor Scott A. Barnett, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

