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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Linda Svensson att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Ärendena behandlades i 

följande ordning: 1-6, 12, 10, 7-9, 11. 

 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 10/6  2010-10-13) läggs efter genomgång till 

handlingarna.  

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

10/7.4 

5 Dekanus informerar om: 

  

 CSN-problemen förhoppningsvis lösta genom att regeringen planerar 

föreslå en förändring i studiestödsförordningen 

 Utlysning VR 2010 

 SUHFs rekommendationer angående karriärsystemet 

 NMI, sammanställning av resultatet 

 Nya professorer 

 Examenshögtid 27 november 2010 

 

 

Ulf Nilsson informerar om: 

 

 NDI – nöjd doktorandenkät, hade hög svarsfrekvens ca 70%. 

Sammanfattning gavs över resultatet. Jämförelse gjordes mellan svaren 

2008 och 2010. Handlingsplaner kommer att tas fram utifrån 

enkätresultatet. 
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6 Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik (Beslut)  

Föredragande: Mattias Severin, Matts Karlsson 

 

Presentation gavs över rekryteringsläget vad gäller lärarbemanning till 

högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 2011 och 2012. Situationen 

avseende det kortsiktiga rekryteringsbehovet beräknas klarna under 

december. 
 

Beslutas att delegera till dekanus att fatta beslut om start av 

byggprogrammet 2011 utifrån ett positivt besked dels avseende rekrytering 

dels programnämndens ställningstagande. 
 

Styrelsen informeras om rekryteringsläget och om dekanus beslut vid 

nästkommande LiTH-styrelsemöte 26 jan 2011. 

 

 

Dnr LiU-2010-00039 

7 Budget - nyckeltal (Info) 

Föredragande: Eva Berg  

 

Information gavs kring nyckeltal för bl a forskningsintäkter per fakultet, samt 

jämförelser mellan externa anslag och fakultetsanslag. Siffror visades dels för 

2009, dels för utveckling / trend över åren 2000 – 2009. 

 

 

 

8 Förlängning huvudhandledarskap (Beslut) 

Föredragande: Per-Olof Holtz, Ulf Nilsson 

 

Beslutas att nuvarande huvudhandledare för Susanna Stammbach och 

Carina Marcus kvarstår samt att frågan tas upp igen om ett år, vid LiTH-

styrelsemötet 1 december 2011, för ny bedömning utifrån den progression 

som skett vad gäller doktorandernas forskarstudier. 
 

 

Dnr LiU-2010-01843 

9 NSI – fakultetens handlingsplaner (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund  

 

Presentation gavs över NSI – fakultetens handlingsplaner. Tre prioriterade 

områden har identifierats: Utlandsstudier, Information och Studentstöd. Former 

för uppföljning presenterades. Återkoppling ska ges till studenterna angående 

vidtagna åtgärder. Exempel gavs på programnämndernas enskilda 

handlingsplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Studiehandbok inkl studieplaner 2011 – delegation till dekanus (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att delegera till dekanus att slutligt fastställa studiehandbok inkl 

studieplaner för 2011. 

 

Dnr LiU-2010-00039 
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11 Övergångsregler med anledning av eventuella konsekvensförändringar på 

fakultetsnivå med anledning av den nya HF och det anpassade lokala 

regelverket (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att delegera till dekanus att fram till LiTH-styrelsemötet 2011-03-10 fatta 

erforderliga beslut med anledning av ännu ej beslutade ändringar i universitetets 

lokala regelverk. 

 

 

Dnr LiU-2010-00039 

12 Redovisning av internremissvar – ändring av regler för Examensarbete (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Redovisning gavs över huvudförslagen i internremissen: ” Förslag till ändringar 

av bestämmelser för examensarbeten 30hp”. Därefter gavs presentation 

över de svar som inkommit från institutionerna. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att samtliga institutioner som svarat på internremissen ställer 

sig positiva (i olika grad) till internremissens huvudförslag. 
 

 

  

 

 

Vid protokollet                     Justeras 

 

 

 

 

Maria Boberg                       Helen Dannetun                     Linda Svensson 

 

 

 


