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1. Utseende av justeringsperson 

2. Fastställande av föredragningslistan 

3. Anmälningar och meddelanden 

4. Beslutspunkt Dnr LiU-03065 
 
Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i 
samband med teknologie licentiat Valentina Ivanovas disputation för 
teknologie doktorsexamen i datalogi den 26 januari 2018. 
Föredragande: Patrick Lambrix 

Handlingar, se http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm?l=sv 
 

5. 
 

Beslutspunkt Dnr LiU-2017-02902 
 
Handlingsplan avseende doktorandenkäten 2017 
Föredragande: Magnus Borga 
 
Länk till handlingsplanen 
 

6. Beslutspunkt Dnr LiU-2017-00778 

Beslut om ändring i studiehandboken 
Föredragande: Magnus Borga 
 
Nuvarande lydelse: 
2.4 Antagning 

§7 Beslut att anta en studerande till forskarutbildning vid Tekniska högskolan fattas 
normalt av prefekten på delegation av fakultetsstyrelsen. Antagning till 
forskarutbildning får endast ske om erforderliga förutsättningar finns vad avser 
studiefinansiering, tillgång till handledning samt de resurser som i övrigt krävs för 
att leda till en examen av internationellt hög kvalitet. 
 
Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön (t.ex. stipendium, 
helt eller delvis) ska fattas av dekanus eller prodekanus. 
 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/dispanm?l=sv
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/doktorandenkat/1.729094/FUN17-04p5.pdf
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Antagningsbeslutet antecknas på nedre delen av ansökningsblanketten och 
undertecknas av prefekten. Institutionen skickar därefter blanketten till 
Examensenheten. Om grundexamen avlagts vid annat lärosäte än Linköpings 
universitet, ska kopia av examensbevis över grundexamen bifogas. 
 
Blankett för beslut om antagning med annan studiefinansiering än lön finns 
tillgänglig på forskarutbildningsnämndens webbsidor. 
 
När Examensenheten får det ifyllda antagningsbeviset, dokumenteras 
antagningen i Ladok. En kopia av ansökningsblanketten återsänds till 
institutionen. 

 
Förslag till ny lydelse: 
2.4 Antagning 

§7 Beslut att anta en studerande till forskarutbildning vid Tekniska högskolan fattas 
normalt av prefekten på delegation av fakultetsstyrelsen. Antagning till 
forskarutbildning får endast ske om erforderliga förutsättningar finns vad avser 
studiefinansiering, tillgång till handledning samt de resurser som i övrigt krävs för 
att leda till en examen av internationellt hög kvalitet. 
 
Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön (t.ex. stipendium, 
helt eller delvis) ska fattas av dekanus eller prodekanus. 
 
Blankett för beslut om antagning med annan studiefinansiering än lön finns 
tillgänglig på forskarutbildningsnämndens webbsidor. 
 
Antagningsbeslutet antecknas på nedre delen av ansökningsblanketten och 
undertecknas av prefekten. Antagningsblankett ska handläggas vid respektive 
institutioner för inrapportering i Ladok. Blanketten arkiveras på institutionen. 
På antagningsblanketten ska anges uppgift om behörighetsgivande 
högskoleutbildning (grundexamen), svensk eller utländsk - enbart 
kontrollerade uppgifter får rapporteras till Ladok. Vidimerad kopia av 
examensbevis från annat lärosäte i Sverige (än Linköpings universitet) eller 
utländskt lärosäte skall bifogas. 
 
Förslag på beslut: Forskarutbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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7. Beslutspunkt 

Tidsplan för kvalitetsrapporter för utbildning på forskarnivå 
Föredragande: Magnus Borga 
 
Länk till underlag 
 

8. Informationspunkt  

Information från UKÄs utvärderingsintervju 
Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 
 

 

9.  Övriga frågor 

 
 
 
 
Enligt uppdrag 
Christina Hammarstedt 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/handlingar-och-protokoll-2017/1.729092/Tidplanfrkvalitetsrapporterfrutbildningpforskarniv.pdf
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