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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IKOS FORSKARUTBILDNINGSRÅD 

Minnesanteckningar forskarutbildningsråd 9 februari 2021 
Deltagare: 

Jesper Olsson, Catrin Lundström, Rosario Garnemark, Sofie Gustafsson, Agnese Grisle, Nigel 
Musk, Johan Larson Lindal, BG Martinsson, Anna Lundberg, Sofia Gustafsson, Magnus 
Dahlstedt, Stefan Jonsson, Andreas Motel-Klingebiel 

1. Dagordningens godkännande
Jesper Olsson presenterade sig och därefter presenterade sig alla mötesdeltagarna.
Jesper är ny ordförande i forskarutbildningsrådet och sen den 1/1 proprefekt för
forskning och forskarutbildning,

Dagordningen presenterades sedan. Två övriga frågor anmäldes.

2. Minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från 10 november godkändes och läggs till handlingarna.

3. Rapport från prefektur och FUS
Jesper informerade om vilka forskarutbildningar som är aktuella för
kvalitetsutvärdering under året. Det är socialt arbete och välfärdsrätt som ska
utvärderas.

Rapport från FUS:

• Planerad doktorandantagning i flera miljöer under året. FUS hjälper till i
processen.

• Aktuellt med revidering av ISP nu i februari. ISP skickas till
ledningssamordnare för att få prefektens signatur.

• E-isp -projektet igång på LiU. För IKOS del blir det aktuellt att gå in i
systemet under senare delen på året. Tanken är att samordna så att alla
miljöer lämnar in ISP samtidigt.

• Jämställdhet och meriteringsaspekter vad gäller handledarskap – Rosario
och Catrin har skickat ut en förfrågan till miljöerna.

4. Arbetssituationen under covid, rapport från miljöerna
• Språk och Kultur- digital AW, två doktorandkurser under våren.
• Välfärdsrätt- 2 pågående doktorandkurser via zoom.
• Socialt arbete- Magnus lyfte frågan om doktorandrepresentation i

exempelvis HLK. En utmaning i små miljöer.
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• Etnicitet och migration – digitala fikor / luncher på avdelningen. Kurs
planerad till maj.

• Åldrande och social förändring – vissa i miljön upplever positiva effekter av
distansläget, men nätverkandet är en utmaning.

• Historia – doktoranderna har anpassat sina projekt efter distansläget.
Digitala fikor.

• Pedagogiskt arbete – seminarier pågår. Digitala fikor.  Doktorander som har
fältarbete har fått ställa om till digitala lösningar.

Mötet diskuterade frågan om förlängning pga covid-19. I vissa miljöer 
dokumenteras ev. påverkan i ISP. Flera lyfte fram att det är önskvärt att IKOS har ett 
enat sätt att se på frågan. Det är svårt att värdera skäl till förlängning.  

Agnese informerade om skillnaden mellan avbrott och uppehåll i forskarutbildning. 
Avbrott är ett oåterkalleligt beslut där doktoranden inte kan återuppta studierna 
utan måste i så fall i konkurrens med andra ansöka om en ny plats. Uppehåll innebär 
att doktoranden har rätt att återuppta studierna. 

5. FUS i Linköping
Rosario Garnemark avslutar sitt uppdrag som FUS för Valla den sista mars. Jesper 
bad alla FA att skicka in förslag på ersättare till honom eller Sofie under veckan.

6. Disputationer
Två disputationer under våren, en i februari och en i mars. Planering pågår för en till 
i höst.

7. Planerade doktorandkurser
Se punkt 4.

8. Information från doktorandrepresentant
Johan informerade från doktorandrådet:
• Önskvärt med generella riktlinjer för förlängning på grund av covid-19.
• Doktorandrådet vill gärna komma med inspel om hanteringsordningen till nästa 

gång den ska revideras.
• Doktorandrådet har förberett underlag till styrelsen ang. ersättning för 

ledamöterna i rådet.

9. Övriga frågor
a) Poäng för de pedagogiska kurserna

Stefan lyfte frågan om poängantal för de pedagogiska kurserna.  I IKOS 
hanteringsordning anges 6 hp för första kursen, och eftersom även andra kursen 
har samma omfattning ger vi 6 hp även där.
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b) Arvode för granskarna på de obligatoriska seminarierna
Nigel lyfte frågan om hur ersättning för de andra externa läsarna utöver
kommentatorn vid progressionsseminarier. Som oftast utgår ingen ersättning
till dessa i någon av miljöerna.

Jesper tackade för mötet och förklarade det avslutat. Nästa möte är 18 maj. 

Enligt uppdrag 

/ Sofie Gustafsson 


