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Justerandes signatur   

Forskarutbildningsnämnden sammanträde den 14 april 2015. 

 

 

Närvarande ledamöter Företräder  

Magnus Borga, ordförande verksamheten 

Leif B. G. Johansson  forskarstuderande 

Stefan Klintström verksamheten  

Vladimir Kozlov verksamheten 

Erik Lundström (tjänstgör) forskarstuderande (ersättare) 

Josefin Nissa forskarstuderande (ersättare) 

Kjell Simonsson (tjänstgör)                          verksamheten (ersättare) 

Igor Zozoulenko verksamheten 

 

   

Övriga närvarande 

Anders Hansson p. 3 

Maria Mitradjieva utbildningsledare, TFK 

  

 

1. Utseende av justeringsperson 

 Beslutas att utse Igor Zozoulenko 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 Sina Khoshfetrat Pakazads disputation den 11 juni 2015 för 

teknologie doktorsexamen i reglerteknik.  

Föredragande: Anders Hansson  

 

 I ärendet föreligger skrivelse från Anders Hansson Dnr LiU-2015-00730 

 

Beslutas att utse till 

ordförande vid disputationen: 

professor Anders Hansson, Linköpings universitet 

fakultetsopponent: 

professor Bo Bernhardsson, Lunds universitet 

ledamöter i betygsnämnden: 

professor Mikael Johansson, KTH  

professor Anders Forsgren, KTH  

docent Henrik Sandberg, KTH  

reserv: professor Oleg Burdakov, Linköpings universitet 
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4. Anmälningar och meddelanden 

 

Magnus Borga om det senaste nytt från UKÄ angående utvärdering av utbildning på 

forskarnivå, samt om att UKÄ planerar granskning av individuella studieplaner för 

doktorander.   

5. Ändring i studiehandboken för utbildning på forskarnivå 

Föredragande: Magnus Borga 

Dnr LiU-2015-00056 

 

      Beslut: 
Beslutas att studiehandboken, §9, kapitel 4.2 Handledare och examinator ersätts av 

följande: 

” §9 Huvudhandledaren har ansvar för hela utbildningen. Godkända prov registreras i 

Ladok av kursgivande institution vid LiU. Huvudhandledaren har möjlighet att i 

Ladok värdera med vilket antal högskolepoäng som provet ska räknas in i 

forskarutbildningen. Huvudhandledaren bestämmer, och vid behov intygar, när 

samtliga examensfordringar är uppfyllda, med undantag för de av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurserna.” 

 

 

6. Frågor angående individuell studieplan.  

Föredragande: Magnus Borga 

- Det lyfts upp frågan om ISP ska granskas av fakulteten, men konstateras att 

uppföljningen av ISP tillsvidare ska ligga på institutionerna. Diskuteras 

förtydligande av texten om nä en ISP ska upprättas och en formulering med 

senast en månad efter antagning till forskarstudier anses rimligt. 

- Diskuteras också en forskningsrapport som bilaga till ISPn där doktoranden 

beskriver och redogör för sin forskning. 

 

7. Kursutvärdering av Methodology of Science and Technology, 4hp, VT 2014. 

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Länk till kursutvärderingen  

Kursutvärderingen visar att doktorander är nöjda med den nya kursen och diskuteras 

om man ska omformulera frågan ”Hur stor nytta uppskattar du att kursen gör för din 

forskarutbildning? ” 

 

8. Övriga frågor 

Fråga om det finns intresse för att bjuda in ordföranden för andra 

forskarutbildningsnämnder vid LiU för att höra om deras sätt att arbeta.  

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Maria Mitradjieva Magnus Borga Igor Zozoulenko 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandkurser/methodology-of-sci-and-technology/Methodology-of-science-and-technology?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.628679/KursutvrderingMethodologyofSciandTech4hpVT15.pdf

