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Justerandes signatur   

Forskarutbildningsnämnden sammanträde den 16 oktober 2014. 
 
 
 

Närvarande ledamöter Företräder  

Magnus Borga, ordförande verksamheten 

Torkel Glad, p.1 verksamheten 

Milagros Izquierdo verksamheten 

Stefan Klintström, tjänstgör verksamheten (ersättare) 

Erik G Larsson, tjänstgör from p. 2 verksamheten (ersättare) 

Nahid Shahmehri  verksamheten 

Anna Vapen forskarstuderande 

Igor Zozoulenko  verksamheten 

   

Övriga närvarande  

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. Anmälningar och meddelanden 

 Mallen för ISP är uppe på hemsidorna på både svenska och engelska och man 

kan använda den. 

 Nationella nätverksträffen för forskarutbildning organiseras av Linköpings 

universitet denna gång och äger rum den 26-27 november i Norrköping. 

Anmälan finns på FUNs hemsidor. 

 Arbetet kring formulering av riktlinjer vid kontroll av avhandlingar i Cross 

Check pågår.  

 

4. Utvärdering av fakultetsgemensamma kurser 2014  

Föredragande: Magnus Borga 

 

Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden, 9hp 

Matrisanalys, 10hp, HT13-VT14  

Intellectual Property as a Business Tool, 3hp - kursutvärdering saknas 

Entreprenörskap i teori och praktik 7,5 hp 

Populärvetenskaplig framställning, 3hp, VT2013. Kursomgången HT2014 pågår nu 

med 15 deltagare från fem institutioner vid LiTH. 

 

Ordförande för FUN och utbildningsledare får i uppdrag att ta fram förslag på en 

gemensam mall för kursutvärderingar. Förslaget ska presenteras till nästa FUN möte 

den 20 november 2014. 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2014/1.593131/evaluation2014ILO.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2014/1.565987/MatrixAnalysHT2013-VT20142.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2014/1.593130/EntreprenrskapUtvardering.pdf
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/fun-handlingar/1.523266/UtvrderingPopulrvetenskapligframstllningstartHT2012.pdf
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5. Bidrag till fakultetsgemensamma kurser 2015. 

Föredragande: Magnus Borga 

 

FUN beslutar att följande kurser ges ett stöd med upp till 60000 Kr vardera: 

 

 Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden, 9 hp, MAI 

 Matrisanalys, 8 hp, MAI 

 Intellectual Property as a Business Tool, 3 hp, IEI 

 Entreprenörskap i teori och praktik 7,5 hp, IEI 

 Populärvetenskaplig framställning, 3hp 

 

FUN förväntas få en lista på deltagare samt en kursutvärdering då kursen genomförts. 

 

FUN diskuterar även kursen Systems Biology and nonlinear mechanistic modeling, 

8hp + 4hp, IMT+ISY, som förslag på fakultetsgemensam kurs, men konstaterar att 

kursen inte har tillräckligt bred målgrupp för att få ekonomiskt stöd av fakulteten. 

 

6. Utvärdering av utbildning på forskningsnivå  

Diskuteras information från UKÄ angående kommande utvärdering av 

forskarutbildningen.  

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Maria Mitradjieva Magnus Borga Igor Zozoulenko 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2014/1.593126/Att-utvardera-forskarutbildningen.pdf

