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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2011-03-10,  FST 11/2 
Delegationsprotokoll –  FST11 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  
 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 
Protokoll fört vid sammanträde med Centrum för undervisning och lärande, CUL 
 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
Uppdrag till rektor med anledning av universitetets årsbokslut för 2010. 
Universitetsstyrelsens beslut 2011-02-18. 
 
Revidering av beslut daterat 2011-01-27 om "Fastställande av ersättningsbelopp till 
fakultetsstyrelserna och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för 
verksamhetsåret 2010 avseende ordinarie utbildningsuppdrag". Rektors beslut 2011-
03-01. 
 
Utseende av styrgrupp för projekt för utveckling av process och modeller för 
budgetering och ekonomisk uppföljning av all verksamhet vid universitetet. Rektors 
beslut 2011-03-07.  
 
Ersättning för kostnader i samband med kårobligatoriets avskaffande. Rektors beslut 
2011-03-07. 
 
Regler vid insläpp till anonyma tentamina (salsskrivningar). Rektors beslut 2011-03-07. 
 
Begränsning av rätten att registrera sig på kurser som sammantaget omfattar fler än 
45 högskolepoäng. Rektors beslut 2011-03-07. 
 
Komplettering av beslut "Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende 
generella examina". Rektors beslut 2011-03-07. 
 
Anmodan om kursklassificering. Rektors beslut 2011-03-09. 
 
Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet. Rektors beslut 2011-03-10. 
 
Fördelning av intäkter avseende lokaler. Rektors beslut 2011-03-17. 
 
Befordran till universitetslektor. Rektors beslut 2011-03-21. 
 
Förordnande på en anställning som adjungerad professor i konstruktionsmaterial. 
Rektors beslut 2011-03-21. 
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Förordnande på en anställning som adjungerad professor i kommunikationssystem. 
Rektors beslut 2011-03-21. 
 
Lokala föreskrifter för studieavgifter på grund- och avancerad nivå för medborgare 
utanför EES inklusive Schweiz. Rektors beslut 2011-03-24. 
 
Förordnande av prefekt. Rektors beslut 2011-03-31. 
 
Åtgärder med anledning av universitetets årsbokslut för 2010. Rektors beslut 2011-04-
06.  
 
Finansiering (från institutioner) av åtgärder med anledning av universitetets årsbokslut 
2010. Rektors beslut 2011-04-08. 
 
Förlängd tid för succesiv antagning till universitetets Internationella Masterprogram. 
Rektors beslut 2011-04-14. 
 
 
Externa skrivelser 
Utbildningsdepartementet 2011-02-24: Uppdrag att redovisa underlag för indikatorn 
vetenskaplig produktion och citering. 
 
Utbildningsdepartementet 2011-03-10: Uppdrag om disciplinära åtgärder mot studenter. 
 
HSV 2011-03-30: Ny standard för indelning av forskningsämnen. 
 
SUHF 2011-04-13: Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och 
betygssystem. 
 
SUHF 2011-04-13: Etiska riktlinjer för nationell och internationell studentrekrytering. 
 
CSN 2011-04-14: Regeringens prop. "Ökad flexibilitet i studiestödssystemet". 
 
SUHF 2011-04-14: Rekommendationer för utbildning på forskarnivå. 
 
 
 
Stipendier och forskningsanslag  
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011-03-25: Inbjudan att föreslå mottagare av  
“Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens belöning för framstående doktorsarbete”. 
 
 
Konferenser 
ICIP 2011-03-09: Inbjudan till konferensen "The Fifth International Conference on 
Information Processing, ICIP-2011" 
 
CISP-BMEI  2011-03-20: Inbjudan till "The 4th International Conference on BioMedical 
Engineering and Informatics" och till "The 4th International Congress on Image and 
Signal Processing". 
 
SUHF 2011-03-20: Inbjudan till konferensen "Att leda högre utbildning" 
 
NANOTEX & ISFOE11, 2011-03-23: Inbjudan till "The 4th International Symposium on 
Flexible Organic Electronics" 
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HSV & YH-myndigheten 2011-03-23: Inbjudan till konferen om det svenska 
kvalifikationsramverket - NQF och Bolognaprocessen 
 
Ecotraffic 2011-03-25: Inbjudan till seminariet "Partiklar och Hälsa - Små partiklar Stora 
problem" 
 
SETIT 2011-04-10: Inbjudan till konferensen "Science of Electronics, Technologies of 
Information and Telecommunication". 
 
 
Remisser 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-02-04: "Flickor, pojkar, individer - om 
betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan" 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-02-04: "Svart på vitt - om jämställdhet i 
akademin. Betänkande av delegationen för jämställdhet i högskolan" 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-02-04: "Se, tolka och agera - allas rätt till 
en likvärdig utbildning. Slutbetänkande av utredning om utsatta barn i skolan" 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-02-17: Promemorian "Förslag om ändrade 
regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade 
gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen" 
 
Remissvar till Näringsdepartementet: Betänkandet "Mer innovation ur 
transportforskning". Rektors beslut 2011-02-22. 
 
Remiss från Myndigheten för yrkeshögskolan 2011-03-09: "NQF kopplat till utbildning - 
Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga 
utbildningssystemet" 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-03-17:Promemorian "Ökad flexibilitet inom 
studiestödssystemet" 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: "På väg mot en ny utbildning? Ett 
regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildning". Rektors beslut 2011-
03-25. 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: "Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet". 
Rektors beslut 2011-03-05. 
 
Remissvar till Socialdepartementet: "En ny biobankslag". Rektors beslut 2011-03-25. 

Komplettering av remissvar till Utbildningsdepartementet: "Ökad flexibilitet inom 
studiestödssystemet". Rektors beslut 2011-03-28. 
 
Remiss från SIS 2011-03-29: "IT-standarder för Lärande - Information och utbildningar - 
Datautbytesformat (EMIL)". 
 
Remissvar till Näringsdepartementet: "En ny lag om elcertifikat - regelförenkling och en 
gemensam elcertifikatmarknad med Norge". Rektors beslut 2011-03-30. 
 
Remiss från VHS 2011-04-05: "Förslag till ny ämnesstruktur för söktjänst på 
antagning.se och studera.nu". 
 


