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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Beslut om Forsknings- och 
Forskarutbildningsnämndens (FUN) delegation av 
beslutanderätten i ärenden om utbildning på 
forskarnivå 

Beslut 
Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Medicinska fakulteten, 
Linköpings universitet (LiU), beslutar om vidaredelegation av beslutanderätten i 
ärenden om utbildning på forskarnivå enligt bilaga.  

Beslutet ska träda i kraft och börja tillämpas den 23 november 2020 och ska föras in 
i LiU:s regelsamling.  

Skäl till beslut 
Rektor har i beslut 25 juni 2012 (dnr LiU-2012-01218) angivit bakgrunden till, och 
den allmänna inriktningen av rektors delegationsordning, samt redogjort för 
innebörden av en delegation och delegationsprinciper.  

Rektor har i beslut 17 februari (dnr LiU-2020-00587) delegerat till 
Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten (FSM). FSM har delegerat till FUN den 
25 februari (dnr LiU-2020-00321). 

Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid 
dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden prodekan Fredrik 
Elinder, vice ordförande Christina Ekerfelt, ledamöter Finn Bengtsson, Michelle 
Chew, Tiny Jaarsma, Anneli Peolsson, Riccardo Barchiesi, Sandra Lilja, Charlotta 
Enerbäck, Martin Hägglund. Övriga närvarande vid beslutet var adjungerad Ann-
Britt Wihrén, Region Östergötland.  
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Forsknings- och Forskarutbildningsnämndens (FUN) 
delegation av beslutanderätten i ärenden om 
utbildning på forskarnivå 

Beslut 
2.2 Individbeslut – behörighetsprövning (i)  

2.2.1 Beslut om en 
person har 
grundläggande 
behörighet för 
utbildning på 
forskarnivå (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse 
eller prefekt 

Delegeras till prefekt 

2.2.2 Beslut om en 
person har särskild 
behörighet för 
utbildning på 
forskarnivå (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse 
eller prefekt 

Delegeras till prefekt 

2.3 Individbeslut – antagning  

2.3 Beslut om 
antagning av 
doktorand (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
ordförande 

Delegeras till ordföranden 

 
2.4 Individbeslut – utseende av handledare 
och examinatorer (i) 

 

2.4.1 Beslut om 
utseende 
respektive 
utbyte av 
handledare (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Delegeras till prefekt 

2.4.3 Beslut om 
utseende 
respektive 
utbyte av 
examinator (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Delegeras till prefekt 
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2.5 Beslut om studieplaner (n, i)  

2.5.2 Beslut om 
individuell 
studieplan efter 
samråd med 
doktorander och 
handledaren (i, 
n) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Delegeras till prefekt 

2.5.3 Beslut om 
ändring i 
individuell 
studieplan (i, n) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Delegeras till prefekt 
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