
  

  2013-03-18
  PROTOKOLL 

LINKÖPINGS UNIVERSITET    
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  FSTdel 13/043 

Dekanus     

 

  

   

 

Närvarande:  Ulf Nilsson dekanus och föredragande  

 Maria Boberg sekr 
    

            

1 Hedersdoktorer 2013 vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet 

 Föredragande: Ulf Nilsson   

 

    Dnr LiU-2012-01913 

 

  

 Beslutas att fastställa Hedersdoktorer 2013 vid Tekniska högskolan,  

 Linköpings universitet, enligt handling. 

  

 

 

  

   

 

 

     

 Vid protokollet        Justeras 

 

                                  

 

     

                            Maria Boberg                                                 Ulf Nilsson 

 

 



 
 2013-03-18  

BESLUT  
Dnr LiU-2012-01913  

FSTdel 13/043 

 

 

 

 

Hedersdoktorer vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet 2013 
 

På uppdrag av Fakultetsstyrelsen vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet, beslutas att till 

teknologie hedersdoktorer 2013 utse professorerna Charles Tu och Henry Etzkowitz.  

 

Charles Tu är Distinguished professor och prodekan på Jacobs School of Engineering vid 

University of California, San Diego, USA. Tu har gjort betydande insatser i att utveckla 

forskningsområdet Molekylstråle-epitaxi – en metod för att bygga tunna filmer av kristaller 

atomlager för atomlager. Något som används i hetero- och nanostrukturerade 

halvledarkomponenter som högpresterande transistorer, högeffektiva och billiga lasrar och 

LEDer samt i en ny generation av effektiva solceller. Tu finns på världslistan av högt citerade 

fysiker. De senaste två decennierna har Tu haft ett omfattade samarbete med Linköpings 

universitet inom materialområdena elektronik, fotonik och spintronik, vilket resulterat i mer än 

150 gemensamma publikationer med forskningsgruppen Funktionella elektroniska material vid 

Institutionen för fysik, kemi och biologi. 

 

Professor Henry Etzkowitz vid Stanford University är en internationell auktoritet inom sitt 

forskningsområde och han är en pionjär avseende tankarna kring det entreprenöriella 

universitetet. Mest känd är han för den s.k. Triple Helix-modellen som bidragit till att skapa 

förståelse för samhällsaktörernas roller och betydelse i samband med regionalekonomisk 

utveckling. Han är verksam inom ett område som är av stor strategisk betydelse för utvecklingen 

av Linköpings universitet. Etzkowitz är en nyckelperson inom Helix Center of Excellence vid 

Linköpings universitet. Han har sedan mitten av 1990-talet tillsammans med forskare vid 

Linköpings universitet medverkat i flera forskningsprojekt som resulterat i doktorsavhandlingar 

och vetenskapliga artiklar med inriktning på innovativa processer och supportsystem för 

entreprenörer verksamma i anslutning till vår regionala universitetsmiljö. 
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