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Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska högskolan sammanträder 

Tid: Torsdag den 10 oktober 2019 kl. 13:15-15 
Lokal: Mötesrum Alfa, Hus D 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Nicolette Lakemond ordförande 
 Iryna Yakymenko ledamot 
 Nahid Shahmehri ledamot 
 Erik G. Larsson ledamot 
 Marcus Larsson ledamot 
 Pierangelo Dell´Acqua ledamot 
 Vladimir Kozlov ledamot 
 Magdalena Smeds företrädare för forskarstuderande 
 
 Övriga:  
 Fredrik Heintz föredragande p.4 
 Peter Münger föredragande p.5 
 Maria Mitradjieva utbildningsledare 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Stefan Klintström ersättare 
 Patrik Thollander ersättare 
 Petru Eles 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 föredragningslistan 

 
 Föredragningslistan fastställs med att punkt 4 och 5 byter plats. 

 
 
3 Anmälningar och meddelanden 

 
 Ordförande informerar om det fortsatta arbetet med 

kvalitetsvärderingarna för maskinteknik, industriell ekonomi, elektro- 
och systemteknik under 2019. Dialoger med prefekt, 
forskarstudierektor och ansvarig person har genomförts, där bland 
annat bedömningsmatriserna har diskuterats. Den gemensamma för 
alla tre forskarutbildningarna är att fundera över hur man ska hantera 
de små inriktningarna inom respektive ämne. Handlingsplaner 
upprättas av ansvariga och kommer att diskuteras på nästa FUN 
sammanträdde.   
 
Ordförande informerar om utbildningsfrågor som diskuterats på 
DULRIK/RET/TUFs nätverksträff den 2-3 oktober i Norrköping. Bland 
annat fanns det ett föredrag om flickors intresse för natur och teknik, 
och hur det intresset kan behållas upp till vuxen ålder, samt SCB 
berättade om en genomfört enkät om doktorsexaminerades villkor i 
arbetslivet och under utbildningen. 
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4 Beslutspunkt Dnr LiU-2019- 03417 
 
Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd 
i samband med teknologie licentiat Daniel de Lengs 
disputation för teknologie doktorsexamen i datalogi den 6 
december 2019. 
Föredragande: Fredrik Heintz 
 

 Beslutas att utse till  
 
ordförande vid disputationen: 
professor Kristian Sandahl, Linköpings universitet 
fakultetsopponent: 
professor Nick Hawes, Oxford Robotics Institute, Storbritannien 
ledamöter i betygsnämnden:  
professor Paul Davidsson, Malmö universitet 
professor Amy Loutfi, Örebro universitet 
docent Eva Blomqvist, Linköpings universitet 
reserv: professor Erik Frisk, Linköpings universitet 

 
 
5 Beslutspunkt Dnr LiU-2019- 03419 

 
Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd 
i samband med teknologie licentiat Carina Marcus 
disputation för teknologie doktorsexamen i teoretisk fysik 
den 12 december 2019. 
Föredragande: Peter Münger 

Nicolette Lakemond deltar inte i beslutet och Erik G. Larsson går in 
som ordförande för ärendet. 

 
 Beslutas att utse till  

 
ordförande vid disputationen: 
docent Peter Münger, Linköpings universitet 
fakultetsopponent: 
doktor Kelly Griendling, Georgia Institute of Technology, USA 
ledamöter i betygsnämnden:  
docent Roland Erickson, Saab 
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professor Tobias Larsson, Blekinge tekniska högskola 
adjungerad professor Gunnar Holmberg, Saab och Linköpings 
universitet 
reserv: professor Kristian Sandahl, Linköpings universitet 
 
Delegeras till vice ordförande att ta beslut om eventuella ändringar av 
betygsnämnd och/eller reserv. 

 
 
 
6 Informationspunkt 

 
Kursutvärderingar av gemensamma kurser, VT2019 
Föredragande: Maria Mitradjieva 

 
 Diskuteras kursutvärderingarna av fakultetsgemensamma kurserna 

som gått VT19. Doktoranderna är generellt nöjda med genomförandet 
av alla fyra kurser: Research Ethics; Methodology of Science and 
Technology; Nonlinear optimization, equations and least squares; 
Entrepreneurship in Theory and Practice.  
 
FUN diskuterar frågan om minsta antal deltagare på en 
fakultetsgemensam kurs. Frågan tas upp till nästa FUN sammanträde.  

 
 
7 Informations- och diskussionspunkt 

 
Disputation på distans 
Föredragande: Nicolette Lakemond 

 
 FUN diskuterar frågan om att genomföra disputation då t.ex. opponent, 

eller betygsnämndledamot befinner sig på distans. Det är intressant att 
frågan om klimatsmarta disputationer lyfts upp. Samtidigt är det viktig 
att tillgodose att det finns förutsättningar för en diskussion där 
respondenten kan visa sin förmåga att besvara frågorna och 
synpunkterna som opponent och betygsnämnd framför kring 
avhandlingen. FUN är tveksam att genomföra en disputation när 
opponenten eller en medlem i betygsnämnden deltar i disputationen på 
distans. 
Utifrån respondentens perspektiv är det nödvändigt att få de bästa 
förutsättningar för att visa sina kunskaper utan att sättas i en mer 
stressande situation. Disputationen är en högtid för doktoranden och 
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det är viktigt att ingen tar det från doktoranden. Flera av ledamöterna 
berättar att frågan har informellt lyfts och diskuterats även på 
institutionerna. FUN följer upp frågan och återkommer till den vid ett 
senare sammanträde. 

 
 
8 Informationspunkt 

 
Kvalitetsutvärderingar 2020 vid UKÄ och LiU 
Föredragande: Nicolette Lakemond 
 

 Ordförande informerar att under 2020 kommer UKÄ sannolikt att 
påbörja en utbildningsutvärdering inom två av våra inriktningar: kemi 
med inriktning fysikalisk kemi och kemi med inriktning organisk 
kemi.  

 
År 2020 har vi även de interna kvalitetsutvärderingarna av 
matematiska vetenskaper och visualisering och medieteknik. 
Uppstartsmöte är planerat till den 10 februari 2020. Den interna 
kvalitetsutvärderingen av ämnet Kemi kommer att flyttas till 2021. 

 
 
9 Informations- och diskussionspunkt 

 
Jämställdhetsintegrering 
Föredragande: Nicolette Lakemond 
 

 Ordföranden informerar om handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering vid LiTH och om fortsatt arbete på 
universitets- och LiTH-nivå.  

 
 
10 Övriga frågor 

 
 Erik G. Larsson lyfter frågan om pedagogikutbildningen för 

doktorander som ges vid Didacticum, samt regelverket i 
studiehandboken.  Punkten tas upp till nästa FUN sammanträdde. 

 
Vladimir Kozlov lyfter frågan om möjligheterna för förläng tid för 
anmälan av disputation i samband med förhandsgranskningen av 
avhandlingen. Frågan diskuterades men anses inte kräva någon åtgärd. 

 


