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Forskarutbildningsnämndens sammansättning från och 
med 2021-01-01 
 
Bakgrund 
Fakultetsstyrelsernas huvuduppgifter är att fördela resurser för forskning och för 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, att ta ställning till 
fakultetens utbildningsutbud, samt att säkerställa en hög kvalitet i den samlade 
verksamheten. Fakultetsstyrelserna har rätt att inrätta beredande organ och att 
överlämna viss beslutanderätt till sådana organ. Detta sker företrädesvis i fråga om 
den mera löpande planeringen och uppföljningen av framför allt utbildning.  
För den löpande planeringen och uppföljningen av utbildning på forskarnivå har 
fakultetsstyrelsen inrättat en särskild forskarutbildningsnämnd (FUN). 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fakultetens Forskarutbildningsnämnd (FUN) ska bestå av en 
ordförande, normalt prodekanus vid fakulteten, samt sex övriga ledamöter 
som företräder verksamheten. Därutöver ska finnas fyra ersättare som 
kallas in vid behov i den ordning nämnden beslutar. Samtliga ledamöter och 
ersättare ska normalt vara docentkompetenta lärare vid fakulteten. 
Dessutom ska finnas två företrädare för de forskarstuderande samt 
personliga ersättare för dessa. 

- att verksamhetsföreträdare samt ersättare utses av fakultetsstyrelsen på 
förslag från fakultetens valberedning. 

- att företrädare för de forskarstuderande utses av studentkåren (LinTek). 
- att nämnden utser vice ordförande inom sig bland nämndens ordinarie 

ledamöter. 

 
Detta beslut ska ingå i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tillämpliga 
delar av DNR LIU-2018-00117. 
 
Delges: 
Utbildningsledare FUN 
Prefekter vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Forskarstudierektorer vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Petter Krus, Svante Gunnarsson, Marie 
Westrin, Gunnar Holmberg, Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Linnea 
Bergman och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit personalföreträdare Karin 
Baardsen, studeranderepresentant Oskar Renåker samt styrelsens sekreterare 
Maria Boberg. 
 
 

 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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