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Justerandes signatur   

Forskarutbildningsnämnden sammanträde den 20 november 2014. 
 
 
 

Närvarande ledamöter Företräder  

Magnus Borga, ordförande verksamheten 

Per Olof Holtz verksamheten 

Stefan Klintström verksamheten (ersättare) 

Erik G Larsson, p.1-7 och p. 10, (tjänstgör) verksamheten (ersättare) 

Reiner Lenz (tjänstgör) verksamheten (ersättare) 

Nahid Shahmehri  verksamheten 

Anna Vapen forskarstuderande 

  

   

Övriga närvarande  

Maria Mitradjieva utbildningsledare, TFK 

Anne Henry, p. 4 verksamheten 

 

1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Anna Vapen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Förslaget till föredragningslista fastställs.  

 

3. Anmälningar och meddelanden 

Delegationsbeslut i disputationsärenden redovisas fortlöpande på FUNs hemsida med 

sammanträdeshandlingar. 

4. Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i samband med MSc 

Mikhail Chubarovs disputation den 10 februari 2015 för teknologie doktorsexamen i 

materialvetenskap med inriktning mot tunnfilmsfysik. (Beslut)  

Föredragande: Anne Henry Dnr LiU-2014-02048 

Beslutas att utse till: 

ordförande vid disputationen 

professor Anne Henry, Linköpings universitet 

fakultetsopponent: 

professor Robert Davis, Carnegie Mellon University, USA 

ledamöter i betygsnämnden: 

docent Tobias Törndahl, Uppsala universitet 

doktor Olivier Balmes, Lunds universitet 

docent Kosta Sarakinos, Linköpings universitet  

reserv: professor Magnus Oden Linköpings universitet 

 

 

 

 



2014-11-20 
 Protokoll 
 FUNP 14-6 
Forskarutbildningsnämnden  2 (3) 

 

 

 

 

5. Förslag på en gemensam mall för kursutvärderingsfrågor (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Beslutas att fastställa mallen för allmän studieplan enligt bilaga 1. 

Bilaga 1: Gemensam mall för kursutvärderingsfrågor 

 

6. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IDA (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IDA enligt förslag. Ärendet 

överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut.  

Länk till förslaget 

 

7. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IEI (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IEI enligt förslag med tillägget att  

 begära motivering från IEI om namnbytet från Miljösystemanalys och 

miljöledning till Miljömanagement och miljöteknik  

 begära motivering från forskarutbildningsämnena Fluida och mekatroniska 

system och Mekanisk värmeteori och strömningslära angående föreslaget 

ändring av poängkravet för kursdelen från 90-120 hp till 60 hp i 

doktorsexamen.  

Ärendet överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

8. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IFM (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IFM enligt förslag. Ärendet 

överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

9. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IMT (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid IMT enligt förslag. Ärendet 

överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2014/1.603178/utvrderingsfrgorFUNP14-06p5.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-ida?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-iei?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-ifm?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-imt?l=sv
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10. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid ISY (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid ISY enligt förslag med tillägget att 

ordföranden får i delegation att efter diskussion med ISY fastställa namnet 

Elektroniska kretsar och system för sammanslagningen av forskarutbildningsämnena 

Elektroniksystem och Elektroniska komponenter. Om ISY inkommer med ett annat 

förslag på namn för forskarutbildningsämnet ska ett per capsulam beslut fattas av 

FUN. Ärendet överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

11. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid ITN (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid ITN enligt förslag. Ärendet 

överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

12. Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena vid MAI (Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Dnr LiU-2014-00087 

Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna av allmänna 

studieplaner för forskarutbildningsämnena vid MAI enligt förslag. Ärendet 

överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut. 

Länk till förslaget 

 

13. Mötestider VT2015 (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga  

 

Beslutas att fastställa mötestider för VT2015:  

den 13 januari, kl. 10-12 

den 12 februari, kl. 13-15 
den 14 april, kl. 13-15 

den 19 maj, kl. 13-15 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Maria Mitradjieva Magnus Borga Anna Vapen 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-isy?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-itn?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/asp-mai?l=sv

