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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FUN 

 
_________     _________     _________ 

 

Forskarutbildningsnämnden 

Tid: Måndag den 23 november 2015 kl 13.15-15.00 
Lokal: Konferensrum Diana, Hus A, Campus Valla 

 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Magnus Borga ordförande 
 Stefan Klintström ledamot 
 Erik G. Larsson ledamot 
 Mattias Elg ledamot 
 Per Olof Holtz ersättare (tjänstgör) 
 Reiner Lenz ersättare (tjänstgör) 
 Anna Vapen företrädare för forskarstuderande 
 
 Övriga:  
 Maria Mitradjeiva utbildningsledare 
 Irina Buyanova p.4 
 
Ej närvarande: Ledamöter:  
   
 Igor Zozoulenko ledamot 
 Nahid Shahmehri ledamot 
 Leif B. G. Johansson företrädare för forskarstuderande 
 Petru Elles ersättare 
 Kjell Simonsson ersättare 
   
 

 
 

 
Justeras datum: __________________ 

 
 

 
     
Maria Mitradjieva  Magnus Borga  Stefan Klinström 
(sekreterare)  (ordförande)  (justerare) 
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1. Utseende av justeringsperson 

Beslutas att utse Stefan Klinström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Förslaget till föredragningslista fastställs. 
 

3. Anmälningar och meddelanden 

Anmälningar:  
- Per capsulam beslut togs för Joel Kronanders disputation efter att FUN fick 

mer gedigen information om opponentens vetenskapliga meritering. 
 

4. 
 
Beslutspunkt  Dnr LiU-2015-02026 

 
Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i 
samband med teknologie licentiat Stanislav Filippovs disputation den 5 
februari 2016 för teknologie doktorsexamen i halvledarfysik.  
Föredragande: Irina Buyanova 
 
Beslutas att utse till 

ordförande vid disputationen: 
professor Irina Buyanova, Linköpings universitet 
fakultetsopponent:  
professor Marek Godlewski, lnstitute of Physics, Polish Academy of 
Sciences, Warsaw, Polen 
ledamöter i betygsnämnden: 
professor Peder Bergman,  Linköpings universitet 
professor Srinivasan Anand, KTH 
professor Håkan Pettersson, Högskolan i Hamstad 
reserv: docent Plamen Paskov, Linköpings universitet 
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5. 
 
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-00056 
 

Uppföljning av individuella studieplaner på forskarnivå  
Föredragande: Magnus Borga 

Beslutas att uppdra åt forskarstudierektorerna att tillse att information gällande 
respektive institutions samtliga doktorander sammanställs och lämnas till 
forskarutbildningsnämnden enligt bifogad mall den 15 mars årligen.  

Mall för uppföljning av ISP 

6. Informationspunkt  

Utvärdering av fakultetsgemensamma kurser 2015 
Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 

Länk till kursutvärdering: 

• Olinjär optimering, ekvationer och minsta kvadratmetoden, 9 hp 
kursen har fått ett gott omdöme av doktoranderna med ett 
genomsnittligt betyg på 4,2. 

• Intellectual Property as a Business Tool, 3 hp 

• Entreprenörskap i teori och praktik, 7,5 hp 

• Matrisanalys, 8 hp (MAI) (kursen pågår) 

• Populärvetenskaplig framställning, 3 hp (kursen pågår) 
 

FUN konstaterar att kursutvärderingar på  samtliga fakultetsgemensamma kurser 
inte har inkommit. Några av kurserna pågår. 

7. 
 
Beslutspunkt  
 

Bidrag till fakultetsgemensamma kurser 2016  
Föredragande: Magnus Borga/Maria Mitradjieva 
 
FUN beslutar att följande kurser ges ett stöd med upp till 60000 Kr 
vardera: 

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

• Populärvetenskaplig framställning, 3hp 

• Academic Writing in English (ht2015) , IEI 
 

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

 

mailto:http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.659723/ISP-uppfljning.xls
mailto:http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/fun/protokoll/sammantradeshandlingar-2015/1.659721/NonOptVT2015kursutvardering.pdf
http://www.liu.se/mai/foutb/kurser/mai0008?l=en
mailto:http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandkurser/popvet?l=sv
http://www.iei.liu.se/forskarutbildning/filarkiv-doktorandkurser/1.363101/AcademicWritinginEnglish.pdf
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FUN vill stödja en kurs i Grundläggande statistiska metoder med tillämningar och 
ska arbeta för att ta fram en sådan. Frågan återkommer till FUN efter förslag på en 
sådan kurs. 
 
FUN konstaterar att det finns en flora av kurser inom vetenskaplig publicering ute 
på institutionerna med varierande omfattning och innehåll. En kurs i akademisk 
engelska är mer intressant för samtliga doktorander vid tekniska högskolan. 
 
FUN diskuterar även kursen Neural Networks with Applications to Vision and 
Language, 6 hp, som förslag på fakultetsgemensam kurs, men konstaterar att 
kursen inte har tillräckligt bred målgrupp för att få ekonomiskt stöd av fakulteten. 
 

8. Beslutspunkt  

Mötestider VT2016  
Föredragande: Magnus Borga 

Beslutas att fastställa mötestider för VT2016:  
den 19 januari, kl. 13-15 
den 16 februari, kl. 13-15  
den 14 april, kl. 13-15  

      den 17 maj, kl. 13-15 

9.  Övriga frågor 

Diskuteras frågan kring examinator på licentiatavhandling. 
 


