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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  
Delegationsbeslut 

Närvarande:   
 Ulf Nilsson dekanus 
 Ingela Wiklund föredragande 
 Maria Boberg sekreterare 
   
 

1 Huvudstudierektorer vid LiTH 
Dnr LiU-2015-00002 
 
Beslutas att utse Jesper Thorén till ny huvudstudierektor vid MAI efter 
Göran Forsling. 
 
Beslutas att utse Kenneth Järrendahl till ny huvudstudierektor vid IFM 
efter Magnus Johansson. 
 
Uppdaterat beslut över huvudstudierektorer vid LiTH, och deras  
uppdrag, bifogas. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Justeras datum: __________________ 
 
 
   
Maria Boberg  Ulf Nilsson 
sekreterare  justerare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Huvudstudierektorer vid Tekniska högskolan, 
Linköpings universitet 

Huvudstudierektor utses av dekanus vid Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitet efter förslag från prefekt med undantag för CMTS och IKE. 

Följande huvudstudierektorer utses för 2015 och tills vidare: 

 
Peter Dalenius, institutionen för datavetenskap (IDA) 
Jonas Detterfelt, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
Kenneth Järrendahl, institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 
Jesper Thorén, matematiska institutionen (MAI) 
Johan Löfberg, institutionen för systemteknik (ISY) 
Göran Salerud, institutionen för medicinsk teknik (IMT) 
Michael Hörnquist, institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 
Eva Törnqvist, Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS) 
Kajsa Holmgren Peterson, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) 

Huvudstudierektors uppdrag:  

• Studieadministration och informationsspridning 
o Vara TFKs och fakultetsstyrelsens diskussionspartner i frågor 

rörande utbildningsadministration. 
o Att vara institutionens representant i möten om 

utbildningsadministration, som anordnas av TFK.  
o Vara mottagare av TFKs och fakultetsstyrelsens utskick, sprida till 

berörda inom institutionen samt i förekommande fall se till att svar 
lämnas. Ett exempel är programnämndernas remisser. 

o Se till att institutionens synpunkter och förslag kring 
utbildningsadministration når TFK.  

o Se till att information angående gällande regler för examination och 
gällande regler för examinatorer är kända av institutionens lärare.  

 

• Schema 
o Att utse en person som kan vara TFKs kontaktperson i 

schemafrågor.  

• Studiebesök 

o Att utse en person som kan vara tekniska högskolans kontaktperson 
i samband med studiebesök vid institutionen  
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• Nomineringar 

o Att sprida information om nomineringar, till olika priser och 
stipendier, till berörda handledare och se till att bidrag kommer TFK 
tillhanda.  

 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
 
 
 
 


	FST del 2015-079_bilaga Huvudstudierektorer.pdf
	Huvudstudierektorer vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet


