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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Instruktion för Forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteten 

under tidsperioden 2015-02-01 – 2018-06-30 
 

Sammansättning 

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid tekniska fakulteten ska bestå av en ordförande, normalt 

prodekanus vid fakultetens, samt sex andra ledamöter, som tillhör fakulteten. Dessa ska ha avlagt 

doktorsexamen. Därutöver ska finnas ersättare som kallas in vid behov. 

Två företrädare för de forskarstuderande samt personliga ersättare har rätt att ingå i nämnden. 

Nämnden utser vice ordförande inom sig. 

Uppgifter 

Forskarutbildningsnämnden ska följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för 

ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde. Det åligger särskilt nämnden att fatta beslut 

enligt rektors och fakultetsstyrelsens delegationsordningar med beaktande av nationella och 

lokala bestämmelser. Vidare åligger det nämnden att: 

1. till fakultetsstyrelsen föreslå forskarutbildningsämnen samt allmän studieplan för 

utbildning på forskarnivå inom fakultetens ansvarsområde med beaktande av 

universitetsstyrelsens beslut om benämning på forskarexamen, 

2. till fakultetsstyrelsen bereda och föreslå sådana ändringar av studiehandboken som 

ankommer på fakultetsstyrelsen, 

3. svara för information om forskarutbildningen till presumtiva studerande, till 

underliggande utbildningssystem och till det omgivande samhället, 

4. organisera och genomföra fakultetsspecifik utbildning i forskarhandledning, 

5. inom befintliga budgetramar organisera/finansiera fakultetsövergripande doktorandkurser 

bland annat inom forskaretik och vetenskapliga metoder, 

6. lämna fakultetsstyrelsen underlag för den årliga resultatredovisningen, 

7. svara för att verksamheten följs upp och utvärderas samt att kvalitetssystem utvecklas 

och tillämpas, 

8. leda och samordna arbetet med externa kvalitetsutvärderingar av forskarutbildningen, 

9. bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för forskarstuderande 

och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder, 

10. samverka med institutionerna, och särskilt institutionernas forskarstudierektorer, 

11. samverka med motsvarande organ på övriga fakulteter. 



2015-01-21 
FÖRSLAG 

Dnr LiU-2015-00002 
FST 15/1.09a 

2(2) 

 

 
       

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

 

Ärendenas handläggning 

Nämnden får överlämna till en eller flera ledamöter/ersättare eller till en eller flera arbetstagare 

vid högskolan eller till styrelse för institution eller annan arbetsenhet att avgöra ärenden som inte 

är av sådan beskaffenhet att de måste prövas av nämnden enligt gällande bestämmelser inklusive 

rektors och fakultetsstyrelsens delegationsordning (för närvarande dnr LiU-2015-00001). 

 

I övrigt ska ärenden handläggas enligt universitets gemensamma arbetsordning (för närvarande 

dnr LiU-2013-01958). 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit … 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsekoordinator 


