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Delegering från Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) till Forsknings- och 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Hälsouniversitetet (HU) 
 
Hälsouniversitetet är Linköpings universitets medicinska fakultet. Forsknings- och 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) skall på uppdrag av Fakultetsstyrelsen för Medicinska Fakulteten 
(FSM) genom initiativ verka för hög forskningskvalitet, god forskningsetik, god forskningsmiljö och 
hög kvalitet i forskarutbildningen. FUN skall också verka för att det finns ett nära samband mellan 
forskning, utbildning och hälso- och sjukvård samt främja det internationella forskningsutbytet och 
förståelsen för andra länder. I uppdraget ingår även att samverka med det omgivande samhället. 
1) Allmänt 

a) initiera och bereda allmänna ärenden som berör forskning och forskarutbildning 
b) ansvara för kvalitetsutveckling och kvalitetsgranskning inom sitt besluts- och 

ansvarsområde  
c) verka för att uppställda examensmål för forskarutbildningen uppnås genom olika 

åtgärder stödja forskning och forskarutbildning till gagn för fakulteten  
d) verka för en god miljö för disputerade forskare i karriären 
e) bereda och besluta i ärenden beträffande nominering till vissa priser och stipendier 
f) upprätta förteckning över och sprida information om stipendier och fonder vid 

Hälsouniversitetet, och i samverkan med Landstinget i Östergötland (LiÖ) tillse att 
motsvarande sker för de stipendier och fonder som har LiÖ som huvudman 

 
2) Framställningar och redovisning  

a) upprätta underlag för framställningar till centrala myndigheter  
b) upprätta underlag för årsredovisning och för fakultetens årliga redogörelse avseende 

forskning och forskarutbildning  
c) fastställa principer för institutionernas inrapportering av fakultetens 

forskningsprestationer till LiUs centrala publikationsdatabas 
 
3) Ekonomi och finansiering av anställningar  

a) ansvara för budget och budgetuppföljning inom FUN:s ansvarsområde  
b) ekonomiskt hantera medel för anställningar med delfinansiering från FUN  
c) följa upp fakultetens forskningsbefrämjande initiativ 
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Forskarutbildningsärenden  

a) bereda och fastställa planer för alla kurser på forskarnivå som genomförs vid HU 
b) utse examinatorer för samtliga kurser på forskarnivå inom HU  
c) samla in resultatet av kursutvärderingar som genomförs av respektive examinator för 

de kurser på forskarnivå som är anordnade genom FUN  
d) anordna statistisk rådgivning till forskarstuderande vid Hälsouniversitetet  
e) inrätta en antagningskommitté 
f) besluta om ersättare i antagningskommittén vid jäv 
g) bereda antagning till forskarutbildning i enlighet med ”Regler för utbildning på 

forskarnivå vid HU” (dnr LiU-2008/04273). Beredningen inkluderar inrättande och 
annonsering av forskarutbildningsplats, bedömning av grundläggande och särskild 
behörighet, genomförande av antagningsseminarium, prövning om tillgodoräknande 
av kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet eller tidigare 
utbildning inklusive tidigare genomförda kurser på forskarnivå, fastställande av 
individuell studieplan samt bedömning av handledarutbildning eller motsvarande 
kompetens 

h) tillgodoräkna kurser på forskarnivå vid annat universitet eller högskola som 
genomförts efter antagning till forskarutbildning och examinera andra moment i 
forskarutbildningen än forskarutbildningskurser samt ansvara för att dessa 
högskolepoäng registreras i Ladok 

i) beslut om inrättande av forskarutbildningsplats då det gäller anställning som 
doktorand samt utbildningsbidrag i kombination med assistenttjänstgöring eller annan 
anställning vid LiU 

j) beslut om inrättande av forskarutbildningsplats då den forskarstuderande skall 
genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos arbetsgivare utanför 
högskolan/universitetet, exempelvis landsting, kommun eller företag.  

k) tillämpa de bedömningsgrunder för urval som fastställs i ”Regler för utbildning på 
forskarnivå vid HU” (dnr LiU 2008/04273).) 

l) besluta om antagning till forskarutbildning (doktorsexamen, inklusive beslut om  
handledare) 

m) besluta om antagning till forskarutbildning (licentiatexamen, inklusive beslut om 
handledare)  

n) besluta om antagning till forskarutbildning där den sökande önskar tillgodoräkna 
forskarutbildning genomförd vid annat lärosäte  

o) beslut om byte av handledare efter beredning av FUS 
p) beslut om halvtidskontroll efter beredning av FUS 
q) ansvara för att den årliga uppföljningen av forskarutbildningen från huvudhandledaren 

inkommer 
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r) tillse att den individuella studieplanen revideras när förändringar av betydelse sker i 
forskarutbildningen (efter förslag från huvudhandledare och doktorand) 

s) besluta om reviderad individuell studieplan 
t) bereda anmälan till disputation/licentiatseminarium i enlighet med ”Regler för 

utbildning på forskarnivå vid HU” (dnr LiU-2008/04273) 
u) utse fakultetsopponent (ej vid licentiatseminarium), betygsnämnd, och ordförande vid 

disputation/licentiatseminarium samt besluta om tid och plats för 
disputationen/licentiatseminariet 

v) tillstyrka eller avstyrka disputation/licentiatseminarium med förhandsgranskning från 
betygsnämnden som grund 

w) besluta om minsta antal exemplar av avhandling/licentiatavhandling inför 
disputation/licentiatseminarium 

x) besluta om ersättning till institution i samband med avlagd 
doktorsexamen/licentiatexamen 

 
FUN beslutar själv om arbetsformer för sitt arbete med beaktande av tillämpliga delar av gällande 
beslut för arbetsordningen för Hälsouniversitetets styrelse och nämnder.  
 
Punkt 4e, 4i, 4k, 4m får vidaredelegeras till institutionsstyrelse 
Punkt 4f, 4j, 4o, 4p, 4s får vidaredelegeras till prefekt 
Punkt 4g, 4h, 4q, 4r, 4t får vidaredelegeras till forskarutbildningsstudierektor (FUS) 
Punkt 4l, 4u, 4v kan vidaredelegeras till FUN’s ordförande/vice ordförande. 
 
 


