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Protokoll LiTH 

 
Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2010-11-25,  FST 10/7 
 
Delegationsprotokoll –  FST10 och FST11 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  
 
 

Övriga protokoll 

 
Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 
 
 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
Antagning av studenter till Internationella Masterprogram. Rektors beslut 2010-11-15. 
 
Komplettering av universitetsstyrelsens beslut om "Budgetram för forskning och 
forskarutbildning mm avseende budgetåret 2011". Rektors beslut 2010-11-18. 
 
Fördelning av kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för 
kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder avseende budgetåret 2010.  
Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Beslut om karriärkontrakt till Professor Uno Wennergren, institutionen för fysik, kemi och biologi 
(IFM). Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Utbildning på forskarnivå fr o m 2011. Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr o m 2011. Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på forskarnivå.  
Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Rektors beslut 2010-11-29. 
 
Angående reviderat beslut om "Studieavgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå". 
Rektors beslut 2010-11-30. 
 
Komplettering av beslut om karriärkontrakt för 2010 daterat 2010-06-16.  
Rektors beslut 2010-12-06. 
 
Beslut om kursklassificering. Rektors beslut 2010-12-09. 
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Fördelning på institutioner m fl av lokalanslag som kompensation för de kostnader för lokaler 
som finansieras som pålägg för indirekta kostnader under år 2011. Rektors beslut 2010-12-16. 
 
Slutlig justering av fördelningen på institutioner för år 2009 av centrala och fakultetsspecifika 
indirekta kostnader. Rektors beslut 2010-12-16. 
 
Fördelning på institutioner för år 2011 av centrala och fakultetsspecifika indirekta kostnader. 
Rektors beslut 2010-12-16. 
 
Förordnande av företrädare för de forskarstuderande i den centrala anställningsnämnden. 
Rektors beslut 2010-12-17. 
 
Entledigande från / Uppdrag som studierektor. Rektors beslut 2011-01-03. (Flera beslut) 
 
 
Externa skrivelser  
HSV 2010-12-15: Information om byte av nationella förteckningen över forskningsämnen. 
 
Utbildningsdepartementet 2010-12-22: Brev till HSV "Regleringsbrev för budgetåret 2011 
avseende Högskoleverket". 
 
Utbildningsdepartementet 2010-12-22: Brev till Kammarkollegiet "Regleringsbrev för budgetåret 
2011 avseende anslag 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor mm inom 
utgiftsområde 16". 
 
Utbildningsdepartementet 2010-12-22: Brev till Verket för högskoleservice "Regleringsbrev för 
budgetåret 2011 avseende Verket för högskoleservice". 
 
 
 
Stipendier och forskningsanslag  
Nordiskt Vägforum 2010-11-23: NVF:s Svenska avdelnings stipendium 2010. 
 
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse 2010-12-01: Utdelning av stipendier och 
forskningsanslag inom områdena energi, miljö, säkerhet, material samt skogsindustriella 
processer och produkter. 
 
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning, 2010-12-07: Utlysning av projektstöd 
till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. 
 
Svenska Institutet 2011-01-10: Utlysning av stipendier för samarbete mellan Sveriga, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Stöd till mobilitet i forsknings- och 
utbildningsprojekt, mm. 
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond 2011-01-12: Stipendier till forskning, teknisk 
utveckling och företagande som bidrar till uthålligt utnyttjande av naturresurserna och 
bevarande av biologisk mångfald. 

 
 
Konferenser 
Perspektywy 2011-01-13: Inbjudan till "Spring Edition of the Poland International Education Fair 
Perspektywy 2011" 
 
INTED 2010-11-23: Inbjudan till "International Technology, Education and Development 
Conference" 
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Chalmers 2010-12-20: Inbjudan till Chalmers Energy Conference. 
 
CSIE 2010-12-26: Inbjudan till "2011 2nd World Congress on Computer Science and 
Information Engineering". 
 
UBF - SSA Rikskonferens 2011-01-11: Inbjudan till Rikskonferensen för ökad samverkan 
mellan skola och arbetsliv. 

 
 
Remisser 
Remiss från Näringsdepartementet 2010-12-06: Remiss av betänkandet "Mer innovation ur 
transportforskningen". 
 
Remissvar till Näringsdepartementet: Energimyndighetens rapporter "Åtgärder för att skydda 
elkunden mot för höga elcertifikatpriser", "Gemensamt elcertifikatsystem med Norge" och 
"Regelförenkling". Rektors beslut 2010-12-07. 
 
Remiss från Socialdepartementet 2010-12-15: Remiss av betänkandet "En ny biobankslag". 
 
Remiss från Socialdepartementet 2010-12-15: Rapporten "Guldgruvan i hälso- och sjukvården - 
Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens 
fortsatta utveckling". 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2010-12-20: "Remiss av Högskoleverkets rapport "På 
väg mot en ny utbildning? Ett regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildning". 
  


