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Delegation till och instruktion för institutioner rörande 

genomförande av forskarutbildning inom teknisk fakultet  
 

Delegation till och instruktion för forskarstudierektorn rörande 

tillgodoräknande på forskarnivå av tidigare utbildning  

Forskarutbildningsnämnden för tekniska fakulteten delegerar till forskarstudierektorn vid 

de institutioner som bedriver forskarutbildning inom fakultetens ansvarsområde att inom 

ramen för gällande bestämmelser och riktlinjer rätten att godkänna ansökan om 

tillgodoräknande av tidigare utbildning. Uppdraget kan inte vidaredelegeras. Denna 

delegation gäller från och med 2015-03-01 och till dess att nytt beslut fattats, dock längst 

till 2018-06-30. 

 

Instruktion rörande tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå  
Utbildningsmoment ska efter ansökan från studenten tillgodoräknas om dessa inte 

väsentligt skiljer sig från de som ingår i utbildningen. Utbildningsmoment som är 

nödvändiga för att uppfylla den särskilda behörigheten får dock inte tillgodoräknas. 

Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande; ansökan 

tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om 

tillgodoräknande tas av forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om 

tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av 

Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som inte godkänns av 

forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till Forskarutbildningsnämnden. 

Tillämpliga bestämmelser rörande tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap 6-

8 § samt universitetets lokala regelverk för forskarnivå (dnr LiU-2014-00530) samt 

tekniska fakultetens studiehandbok för forskarutbildningen. Beslut om avslag rörande 

begäran om kan överklagas.  

 

Delegation till och instruktion för prefekten rörande beslut om 

licentiatseminarium 

Forskarutbildningsnämnden för tekniska fakulteten delegerar till prefekten vid de 

institutioner som bedriver forskarutbildning inom fakultetens ansvarsområde att inom 

ramen för gällande bestämmelser och riktlinjer besluta om tidpunkt och fakultetsopponent 

vid licentiatseminarium. Denna delegation gäller från och med 2015-03-01 och till dess att 

nytt beslut fattats, dock längst till 2018-06-30. 

Instruktion rörande beslut om licentiatseminarium  

Innan betyg (godkänd eller underkänd) sätts på en licentiatavhandling skall denna ha 

försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en extern (hämtad utanför 

avdelningen/ämnet) opponent skall medverka. Opponenten skall normalt ha 

doktorsexamen. Detta obligatoriska seminarium skall, om inte dekanus medgivit annat, 

hållas under terminstid och skall annonseras senast tre terminsveckor i förväg. Prefekt, eller 

den som prefekten utsett, beslutar om licentiatseminariet på särskild blankett som även 
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skickas för kännedom till Forskarutbildningsnämndens sekreterare senast när seminariet 

annonseras. Övriga föreskrifter rörande licentiatseminariet finns i tekniska fakultetens 

studiehandbok för forskarutbildningen. Notera särskilt att kurskrav och andra prov skall av 

huvudhandledaren vara godkända vid framläggningstillfället.  

 

I tveksamma fall ovan ska råd inhämtas från Forskarutbildningsnämnden. 

 

I beslutet har deltagit: 

Magnus Borga, Mattias Elg, Per Olof Holtz, Leif B. G. Johansson, Stefan Klintström, 

Vladimir Kozlov, Reiner Lenz, Nahid Shahmehri, Anna Vapen  

 

Övriga närvarande: 

Maria Mitradjieva, Kjell Simonsson                                 

 


