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Forskarutbildningsnämnden vid Tekniska fakulteten sammanträder 
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Närvarande: Ledamöter:  
 Nicolette Lakemond ordförande 
 Nahid Shahmehri ledamot 
 Erik G. Larsson ledamot 
 Marcus Larsson ledamot 
 Pierangelo Dell´Acqua ledamot 
 
 Övriga:  
 Maria Mitradjieva utbildningsledare 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
 Iryna Yakymenko ledamot 
 Vladimir Kozlov ledamot 
 Stefan Klintström ersättare 
 Petru Eles ersättare 
 Ingrid Hotz ersättare 
 Patrik Thollander ersättare 
 Magdalena Smeds företrädare för forskarstuderande 
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Maria Mitradjieva  Nicolette Lakemond  Pierangelo Dell´Acqua 
(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1  Utseende av justeringsperson 

 
 Beslutas att utse Pierangelo Dell´Acqua att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. 
 
 
2 Fastställande av föredragningslistan 

 
 Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

 
 
3 Anmälningar och meddelanden 
  

- Ordföranden berättar om pågående arbete på LiU kring alumni 
verksamheten för grund-, avancerad- och forskarutbildning.  

- Ordföranden berättar om ett fall om framläggning av 
avhandling utan spikning föregått framläggningen. 

- Ordföranden berättar om att biblioteket har inlett diskussioner 
om ett nytt flödessystem för hanteringen av avhandlingar, samt 
en forskarlounge i det nya studenthuset. 

 
 
4 Informationspunkt 

 
Kursutvärderingar av gemensamma kurser, HT2018 
Föredragande: Maria Mitradjieva 
 

 Utbildningsledaren presenterar kursutvärderingarna av kurser som har 
genomförts under HT2018: Neural Networks and Deep Learning, 
Research Ethics, Methodology of Science and Technology. 

 
 
5 Diskussionspunkt 

 
Diskussion kring erfarenheter av industridoktorander, 
uppfyllelse av examensmålen 
Föredragande: Nicolette Lakemond 

 
 FUN diskuterar uppfyllelse av examensmålet ” att visa förutsättningar 

för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja 
andras lärande”. Det diskuteras vilka krav bör formuleras i ASP för att 
säkerställa att samtliga doktorander uppfyller målet.  
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Punkten tas upp på FUNs nästa sammanträdde där en samanställning 
av olika aktiviteter, enligt samtliga ASPer, som leder till uppfyllelse av 
målet, ska presenteras.  

 
 
6 Informationspunkt 

 
Information och diskussion: Redovisning av uppföljning av 
individuella studieplaner 
Föredragande: Maria Mitradjieva 

 
 Utbildningsledaren presenterar en samanställning av uppföljningen av 

ISPerna av samtliga aktiva doktorander. Siffrorna visar en positiv 
utveckling och att institutionerna har aktivt arbetat med upprättade och 
uppföljning av doktorandernas ISP. FUN konstaterar att man bör 
fortsätta verka för utveckling av rutinerna kring arbetet med ISP. 

 
 
7 Diskussionspunkt 

 
Elektronisk spikning 
Föredragande: Nicolette Lakemond 
 

 FUN diskuterar möjligheten att införa elektronisk spikning som 
komplement till den fysiska spikningen som skulle kunna vara en 
ceremoniell tradition. FUN stödjer ett fortsatt arbete att undersöka 
möjligheterna till att införa elektronisk spikning. 

 
 
8 Övriga frågor 

 
 Nahid Shahmehri tar upp frågan om tiden till examen och hur det ser 

ut på de olika ämnena. 
 

 


