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Tid:  Tisdag, 13 januari, 2015, kl. 10.15-12  

Lokal:  Konferensrum 3, Origo 

  

Kallade: Nämndens ledamöter och ersättare. 

 

    

Ledamot som är förhindrad att delta kontaktar sin ersättare och meddelar Maria 

Mitradjieva. 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  Stefan Klintström  

Nahid Shahmehri  Petru Eles  

vakant  Erik G. Larsson (tjänstgör)  

Christian Berggren  vakant  

Igor Zozoulenko  Reiner Lenz  

Milagros Izquierdo  Vladimir Kozlov  

  

Företrädare för forskarstuderande  

Leif B. G. Johansson Josefin Nissa 

Anna Vapen  Erik Lundström 

  

  

Övriga  

Maria Mitradjieva utbildningsledare, TFK 

  

 

1. Utseende av justeringsperson 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

 

3. Anmälningar och meddelanden 

 

4. Obligatoriska kurser i Veteskapsfilosofi, metodik och etik (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

Förslag till Beslut: 

Den tidigare kursen ”Scientific Methods and Research Practice”  (6 hp) ersätts av 

kurserna ”Research Ethics” (2 hp) och ”Philosophy of Science and Technology” (4 hp) 

som obligatoriska moment i forskarutbildningen. 

 

 

 

mailto:maria.mitradjieva@liu.se
mailto:maria.mitradjieva@liu.se
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandkurser/philosophy-of-sci-and-technology/kursplan?l=sv
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5. Revidering av studiehandboken för utbildning på forskarnivå. (Beslut) 

Dnr LiU-2015-00056  

Nuvarande text:  

” 5.5 Obligatoriska prov i utbildningen  

§14 Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 juli, 2007 ska genomgå 

en kurs i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 högskolepoäng. Efter 

genomgången kurs ska den studerande ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i 

allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och 

förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används. 

 

Forskarutbildningsnämnden beslutade 2011-04-26 (FuNP 11-2.6a) att undanta 

studerande som antagits före 2010 från kravet på obligatorisk kurs i vetenskapsteori, 

metod och etik om minst 6 hp.” 

 

Förslag till beslut: 

” 5.5 Obligatoriska prov i utbildningen  

§14 Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 juli, 2007 ska genomgå 

av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande, 

om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den studerande ha 

förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell 

självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

 

Forskarutbildningsnämnden beslutade 2011-04-26 (FuNP 11-2.6a) att undanta 

studerande som antagits före 2010 från kravet på obligatoriska kurser i 

vetenskapsteori, metod och etik om minst 6 hp.” 

 

6. Remiss av förslag på ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå 

(Information, Diskussion) 

Föredragande: Magnus Borga 

 Länk till kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå 
 Länk till självvärdering doktorsexamen  

 

7. Stipendievillkor (Diskussion)  

Föredragande: Magnus Borga 

 

8. Kursutvärderingar av gemensamma kurser för HT 2014 (Information, Diskussion)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Länk till kursutvärdering av Populärvetenskaplig framställning, 3 hp, HT2014 

Länk till kursutvärdering av Scientific Methods and Research Practice, del 1, 4,5 hp, 

HT2014 

 

 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.609776/Kvalitetsutvrderingavutbildningpforskarniv.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.609777/Sjlvvrderingdoktorsexamen-utvrderingavutbildningpforskarniv.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.609873/KursutvrderingPopvet3hpHT2014.pdf
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9. Information om verksamheten 2014. (Information)  

Föredragande: Maria Mitradjieva  

Länk till nyantagna, examina, genomströmning för utbildning på forskarnivå vid LiTH. 

 

10. Övriga frågor 

 

Enligt uppdrag  

 

Maria Mitradjieva 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.609874/rsredovisningfr2014FUN.pdf

