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1 Utseende av justeringsperson 

 
Beslutas att utse Petter Krus att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 

3 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll (FST 10/2  2010-03-04) läggs efter genomgång till 
handlingarna.  
 

4 Anmälningar och meddelanden  
 
Anmälningar enligt bilaga 
 
LinTeks kårordförande Martin Nyström informerar om det pågående kårvalet 
och om LinTeks klimatvecka. 
 

 
 

10/2.4

5 Dekanus informerar om: 
 

• Promotion som äger rum 22 maj 2010  
• Pågående diskussioner med CSN 
• Två propositioner, som tas upp utförligare under punkt 10 och 

11 
• Genomgång av vad som har gjorts angående de frågor som 

diskuterades på LiTH-styrelsens internat den 3-4 mars 2010 
• Teknikdelegationen överlämnar betänkande nästa vecka 
 

Kanslichef Per Larsson informerar om: 
• Ny budgetprocess inför 2011 

 
Prodekanus Ulf Nilsson informerar om: 

• HSV genomför platsbesök på Carl Malmstens utbildningar den 
4 maj 2010 för bedömning av de åtgärder som vidtagits 

 

 
 
 

 

6 Uppföljning av HSVs utvärdering av civilingenjörsutbildningar (Info)  
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Redovisning gavs av de förbättringsåtgärder som har genomförts på LiTH till 
följd av den utvärdering som HSV gjorde år 2005.  
 

Dnr LiU-2010-00705 
Dnr LiU-2010-00713

7 Lika Villkor (Beslut) 
Föredragande: Ulf Nilsson  
 
Beslutas fastställa ”Handlingsplan för Lika Villkor 2010-2012 vid Linköping 
tekniska högskola”, enligt bifogad handling. 
 
Efterföljande diskussion kring andelen kvinnor i utbildningarna. 

Dnr LiU-2010-00277 
 

http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/10-3/10-3-4.pdf
http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/10-3/10-3-6a.pdf
http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/10-3/10-3-6b.pdf
http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/10-3/10-3-7.pdf
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8 Allmän studieplan för forskarutbildningen (Beslut) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Beslutas fastställa ”Allmän studieplan för forskarutbildning”, efter justering, 
enligt bifogad handling. 
 

Dnr LiU-2010-00515

9 Antagningsläget 
 
a) Söksiffror (Info) 
Föredragande: Per Larsson  
 
Genomgång av hur söksiffrorna ser ut till LiTHs utbildningsprogram ht 2010. 
Jämförelser gjordes med tidigare års söksiffror, och med söksiffror på andra 
lärosäten. 
 
b) Delegation till dekanus 
Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om ev inställande av 
utbildningsprogram vid för få förstahandssökande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr LiU-2010-00039 
 
 

10 Regeringens proposition om ökad autonomi för universitet och  
högskolor (Info) 
Föredragande: Helen Dannetun 
 
Sammanfattande presentation gavs av propositionen. Dekaner och prefekter vid 
LiU har av rektor ombetts inkomma med synpunkter på propositionen. 
Dekanus redovisade förslaget på ”Inlägg från LiTH”. 
 
Därefter följde diskussion kring propositionen där synpunkter kom fram vilka 
noterades av dekanus. 
 

11 Regeringens proposition om kvalitetsgranskning (Info) 
Föredragande: Ulf Nilsson 
 
Sammanfattande presentation gavs av propositionen. Regeringens indikatorer 
på kvalitet föreslås vara: 
• Självständiga arbeten (ex-jobb) 
• Självvärdering och platsbesök 
• Alumnienkäter 
 
Dessa kvalitetsgranskningar föreslås påbörjas den 1 jan 2011.  

 
 
 
 

Vid protokollet Justeras 

 

 

Maria Boberg  Helen Dannetun Petter Krus 

http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/10-3/10-3-8.pdf

