
Sammanträdesdatum 2018-10-16 
PROTOKOLL 

TF-FUN 2018-5 
1(4) 

 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TF-FUN 
 

 
 

     

      
 

Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska fakulteten sammanträder 

Tid: Tisdag, den 16 oktober 2018, kl 13.15-15 
Lokal: Konferensrum Determinanten, Hus B, Campus Valla 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Nicolette Lakemond ordförande 
 Iryna Yakymenko ledamot 
 Nahid Shahmehri ledamot 
 Erik G. Larsson ledamot 
 Marcus Larsson ledamot 
 Vladimir Kozlov ledamot 
 Stefan Klintström (tjänstgör) ledamot 
 Petru Eles  ersättare, p.1-4 
 Patrik Thollander ersättare, p.5 
 Magdalena Smeds företrädare för forskarstuderande 
 
 Övriga:  
 Maria Mitradjieva utbildningsledare/mötessekreterare 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Igor Zozoulenko ledamot 

 

ledamot 
 Stefan Klintström ersättare 
 Ingrid Hotz ersättare 
 
 

 
 
Justeras datum: __________________ 

 
 
 
 
 

 
     
Maria Mitradjieva  Nicolette Lakemond  Magdalena Smeds 
(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1  Utseende av justeringsperson 

 
 Beslutas att utse Magdalena Smeds att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  
 
 
2 Fastställande av föredragningslista 

 
 Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

 
 
3 Anmälningar och meddelanden 

 
 Ordföranden informerar om ett beslut som har tagits angående en för 

sent inkommen anmälan om disputation.    
 
Ordföranden informerar om att dialogerna angående kvalitetsarbetet 
med datalogi och hållbara system har genomförts den 15 oktober 2018. 
Arbetet med pilotomgången av de interna kvalitetsutvärderingarna av 
utbildning på forskarnivå fortskrider enligt planerat. 
 
Igor Zozoulenko har begärt ett entledigande som ledamot i FUN. 

 
 
4 Diskussionspunkt  

 
Kvalitetsrapport Datalogi 
Föredragande: Petru Eles 
 

 Kvalitetsrapporten i datalogi diskuteras samt bedömningsgrunderna. 
Kvalitetsrapporten beskriver ett välavgränsat forskarutbildningsämne 
som präglas av både djup och bred inom området och det finns ett 
systematiskt arbete med att bibehålla och utveckla kvalitet i 
forskarutbildningen inom datalogi. Rapporten innehåller flera goda 
exempel som kan lyftas fram och sprida till fakultetens 
forskarutbildningar, tex ett väluppbyggt system med doktorandkurser 
och årliga workshops med doktorander och handledare, 
mentorsprogram, en uppföljning av doktorandernas publikationer inför 
disputation, etc.  
Vid nuläget finns det 44 aktiva doktorander antagna vid 
forskarutbildningsämnet och goda möjligheter för doktorandinflytande. 
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Inför dialogen med forskarutbildningsämnet begärdes samtliga 
individuella studieplanerna för ett antal slumpmässigt valda 
doktorander. De insamlade ISPerna tillsammans med den årliga 
fakultetsuppfölningen av ISPer visar att arbetet med ISPer fungerar väl, 
dock finns funderingar att arbeta vidare med mallen för ISP så att den 
blir mindre komplext. Mätetalen som togs fram inför dialogen med 
datalogi stöder beskrivningen av ämnet, men väcker frågor kring 
genomströmning och bibehållning av kvinnliga doktorander. 
Bedömningsområden som handledar- och lärarkompetens, 
forskarutbildningsmiljö, uppfyllelse av examensmållen, samt arbetsliv 
och samverkan bedöms fungera bra. Forskarutbildningsämnet kommer 
att arbeta vidare med jämställdhetsintegrering, doktorandsperspektivet 
och bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. 

 
 
5 Diskussionspunkt  

 
Kvalitetsrapport Hållbara system 
Föredragande: Patrik Thollander 
 
Kvalitetsrapporten i hållbara system diskuteras samt 
bedömningsgrunderna. Kvalitetsrapporten beskriver ett välavgränsat 
forskarutbildningsämne som präglas av nationella och internationella 
samarbeten inom akademin och företag. Det finns ett systematiskt 
arbete med att bibehålla och utveckla kvalitet i forskarutbildningen 
inom ämnet. Kvalitetsrapporten lyfter frågan om sammanslagningen av 
de tidigare ämnena Energisystem och, Miljömanagement och 
Miljöteknik. Denna frågan var en av de centrala frågorna i dialogen 
mellan forskarutbildningsämnet, fakulteten och prefekten.  
Vid nuläget finns det 27 aktiva doktorander antagna vid 
forskarutbildningsämnet hållbara system och goda möjligheter för 
doktorandinflytande. Inför dialogen med forskarutbildningsämnet 
begärdes samtliga individuella studieplanerna för ett antal 
slumpmässigt valda doktorander. De insamlade ISPerna tillsammans 
med den årliga fakultetsuppfölningen av ISPer visar att arbetet med 
ISPer fungerar väl och under de senaste åren har institutionen 
fokuserat på arbetet med upprättande och uppföljning av ISPerna. Det 
finns möjligheter för förbättring i processen med ISP, som tex att 
förtydliga syftet med ISPn som ett planeringsverktyg. Mätetalen som 
togs fram inför dialogen med hållbara system stöder beskrivningen av 
ämnet, och pekar på att ämnet jobbar aktivt med genomströmning och 
att antalet kvinnliga och manliga doktorander har varit ganska jämnt 
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under de senaste tio åren. 
Bedömningsområden som handledar- och lärarkompetens, 
jämställdhetsintegrering, uppfyllelse av examensmållen, samt arbetsliv 
och samverkan bedöms fungera bra. Forskarutbildningsämnet kommer 
att arbeta vidare med forskarutbildningsmiljö, doktorandsperspektivet 
och bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. 

 
 
6 

Diskussionspunkt 
 
Riktlinjerna för sammansättningen av betygsnämnder 
Föredragande: Nicolette Lakemond 

Nicolette Lakemond redovisar för observationer kring frågor som dyker 
upp vid disputationsärendena. En återkommande fråga är ledamot från 
samma avdelning som doktorand och handledare hör till. Det 
diskuteras olika skrivelser för att förtydliga texten om ledamot från 
egen institution.  

  
Ordförande och utbildningsledare förbereder ett förslag på reviderade 
riktlinjer för sammansättning av betygsnämnder till nästkommande 
FUNs sammanträde.  

 
 
7 Informationspunkt 

 
Utvärdering av fakultetsgemensamma kurser, VT2018 
Föredragande: Maria Mitradjieva 

Ärendet bordläggs. 
 
8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
  

 
  
  

 


