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  PROTOKOLL 

LINKÖPINGS UNIVERSITET    
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  FSTdel 14/148 

Dekanus     

 

  

   

 

Närvarande:  Ulf Nilsson dekanus 

 Ingela Wiklund föredragande  

 Maria Boberg sekr 
    

            

1 Delegationsordning för programnämnderna vid LiTH 2015-2017 

 Föredragande: Ingela Wiklund   

    Dnr LiU-2014-02282 

 

 Beslutas att fastställa delegationsordning för programnämnderna vid  

 LiTH 2015-2017, enligt handling.  

 

 Beslutet gäller från 2015-01-01 till dess programnämnderna har haft sina  

 respektive första nämndstyrelsemöten för mandatperioden 2015-2017,  

 då de fattar egna beslut angående delegationsordning. 

  

 

 

  

   

 

 

     

 Vid protokollet        Justeras 

 

                                  

 

     

                            Maria Boberg                                                 Ulf Nilsson 
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Tekniska fakulteten 

Delegationsordning för programnämnderna vid LiTH 2015-2017                             

 

1. Beslut rörande dispens från uppflyttningsregler  

- Studievägledaren  

2. Beslut rörande deltagande i examinationsmoment  

- Studievägledaren  

3. Beslut rörande studentens byten av kurser inom programmet/examen  

Utbildningsledaren kan i förekommande fall rörande studentens byten av kurser fatta beslut. 

 

Utbyte av kurser inom programmet/examen när utbildningsledaren har tillstyrkt 

- Studievägledaren 

 

Godkännande av individuell studieinriktning/profil när utbildningsledaren har tillstyrkt 

- Studievägledaren 

 

Byte till senare utbildningsplan inom samma program i samband med studieuppehåll eller andra skäl som 

gett upphov till försening i studierna 

- Studievägledaren 

 

Beslut rörande individuell utbildningsplan när utbildningsledaren har tillstyrkt 

- Studievägledaren 

 

Räkna in kurs utanför programmet i examen när utbildningsledaren har tillstyrkt 

- Studievägledaren 

 

4. Beslut rörande tillgodoräknanden  

Beslut rörande tillgodoräknande av del av kurs inom program  

- Studierektor vid berörd institution eller annan av nämnden utsedd person  

5. Beslut rörande del av utbildningen utomlands  
 

Beslut rörande individuell studieinriktning/profil, fastställande av kursval för studier utomlands samt 

utbyte och tillgodoräknanden av kurser vid utlandsstudier 

- Utbildningsledaren  
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Tekniska fakulteten 

 

 

6. Beslut rörande lässchema och tentamensschema  

Fastställande av lässchema 

- Nämndsamordnare vid TFK 

 

Ändring av fastställt lässchema 

- Respektive kursansvarig i samråd med studenterna 

 

Fastställande av tentamensschema 

- Nämndsamordnare vid TFK 

 

7. Uppföljning  

Uppföljning av studenter enligt beslut om mål och- riktlinjer för studievägledningen 

-Studievägledaren  

8. Övriga beslut under pågående verksamhetsår  
 

Beslut rörande kurstillhörighet till huvudämne/huvudområde samt klassning av nivå   

- Utbildningsledaren  

 

Urval till speciella stipendier för studenter  

- Utbildningsledaren  

 

Delegeras till Verkställande avdelningen att fatta beslut i övriga ärenden under året särskilt 

- Beslut rörande medel under löpande verksamhetsår i enlighet med programnämnd och 

fakultetsstyrelsens direktiv. 

- Beslut rörande åtgärder påkallade av kursvärderingar och uppföljningar. 

- Vid ärende av sådan beskaffenhet att det går enskild studerande emot. 

- Vid ärenden av sådan beskaffenhet att den tjänsteman som ärendet är delegerat till känner 

tveksamhet inför beslutet. 

 
Ärenden av principiell betydelse eller större vikt omfattas ej av delegationen. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson 

Dekanus 


