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Justerandes signatur   

Forskarutbildningsnämnden sammanträde den 13 januari 2015. 
 
 

Närvarande ledamöter Företräder  

Magnus Borga, ordförande verksamheten 

Milagros Izquierdo verksamheten 

Stefan Klintström (tjänstgör) verksamheten (ersättare) 

Erik G Larsson (tjänstgör) verksamheten (ersättare) 

Nahid Shahmehri  verksamheten 

Igor Zozoulenko                                  verksamheten  

Leif B. G. Johansson  forskarstuderande 

Josefin Nissa forskarstuderande 

Anna Vapen forskarstuderande  

   

Övriga närvarande  

Maria Mitradjieva utbildningsledare, TFK 

  

 

1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Leif B. G. Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Förslaget till föredragningslista fastställs. 

 

3. Anmälningar och meddelanden 

Delegationsbeslut i disputationsärenden redovisas fortlöpande på FUNs hemsida med 

sammanträdeshandlingar. 

 

4. Obligatoriska kurser i Veteskapsfilosofi, metodik och etik (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

Dnr LiU-2015-00056  

Punkten bordläggs till nästa sammanträde och ordförande för FUN och Ingemar Nordin 

får i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt namn för vetenskapsteorikursen. 

 

5. Revidering av studiehandboken för utbildning på forskarnivå. (Beslut) 

Dnr LiU-2015-00056  

Beslut: Beslutas att kapitel 5.5 §14 i studiehandboken för utbildning på forskarnivå 

ändras enligt: 

 

” 5.5 Obligatoriska prov i utbildningen  

§14 Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 juli, 2007 ska genomgå 

av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande 

kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den studerande ha 

förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell 

självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 
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Forskarutbildningsnämnden beslutade 2011-04-26 (FuNP 11-2.6a) att undanta 

studerande som antagits före 2010 från kravet på obligatoriska kurser i 

vetenskapsteori, metod och etik om minst 6 hp.” 

 

6. Remiss av förslag på ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå 

(Information, Diskussion) 

Föredragande: Magnus Borga 

Diskuteras svar på remissen som ska lämnas till registrator vid 

universitetsförvaltningen och kopia till Lars Rydberg senast 2015-02-06. FUN ser ett 

problem i att utvärdering ska göras ämnesmässigt och alla frågor i självvärderingen ska 

svaras och utvärderas på ämnesnivå. Man föredrar att det lämnas utrymme för att visa 

frågor ska kunna svaras på institutionsnivå eller för en forskarutbildningsmiljö. 

 

  

7. Stipendievillkor (Diskussion)  

Föredragande: Magnus Borga 

 

När det gäller stipendier med återbetalningskrav ställer sig FUN positiv till att 

fakulteten inför en policy som säger att sådana stipendier inte accepteras och man ser 

också gärna en nationell enighet kring detta. När det gäller hemvändandekrav utan 

återbetalningskrav upplevs inte frågan lika enkel då hemvändandekrav kan ses som 

ett rimligt sätt att motverka ”brain drain” i utvecklingsländer. Man är inte heller 

beredd att helt upphöra med stipendier som finansierings möjlighet. 

 

8. Kursutvärderingar av gemensamma kurser för HT 2014 (Information, Diskussion)  

Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

 

Punkten bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

 

9. Information om verksamheten 2014. (Information)  

Föredragande: Maria Mitradjieva  

 

Punkten bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

 

10. Övriga frågor 

Övriga frågor som diskuteras är  

- ISP för doktorander som ska disputera januari – mars 2015. 

- Villkor och möjligheter för doktorander att ta dubbelexamen vid LiTH och ett 

internationellt lärosäte.   

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Maria Mitradjieva Magnus Borga Leif B. G. Johansson 


