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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2011-04-27,  FST 11/3 
Delegationsprotokoll –  FST11 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  
 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 
 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
Komplettering av bestämmelsen om vem som kan utses till examinator vid Linköpings universitet. 
Rektors beslut 2011-05-04. 
 
Fördelning av medel för utbildning av VFU-handledare (VFU=verksamhetsförlagd utbildning). 
Rektors beslut 2011-05-04. 
 
Rättelse av beslutet om "Fördelning av medel för utbildning av VFU-handledare" 
(VFU=verksamhetsförlagd utbildning). Rektors beslut 2011-05-09. 
 
Datumhantering (under en övergångsperiod) på lärarexamina inom Linköpings universitet med 
anledning av införandet av ett system med lärarlegitimationer fr o m 2011-07-01. Rektors beslut 
2011-05-23. 

 
Externa skrivelser 
Miljödepartementet 2011-05-25: Inbjudan till hearing om vetenskaplig rådgivning till regeringen  
och internationella organ avseende biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
 
 
Konferenser 
SETIT 2011-05-02: Inbjudan till konferensen "Science of Electronics, Technologies of Information 
and Telecommunication". 
 
CISP-BMIE 2011-05-08: Inbjudan till "The 4th International Congress on Image and Signal 
Processing, CISP 2011" och till "The 4th International Conference on BioMedical Engineering and 
Informatics, BMIE 2011" 
 
Svensk Vindenergi 2011-05-16: Inbjudan till mässan "Vind - Sveriges största mötesplats för 
vindkraftsbranschen". 
 
 
Remisser 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: Betänkandet "Svart på vitt - om jämställdhet i akademin". 
Rektors beslut 2011-05-02. 
 
Remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan: "Förslag till en nationell referensram för 
kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet". Rektors beslut 2011-05-04. 
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Remissvar till Utbildningsdepartementet: "Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet 
för kunskap och utveckling i skolan". Rektors beslut 2011-05-09. 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning". 
Rektors beslut 2011-05-11. 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: Promemorian "Förslag om ändrade regler för tillträde till 
högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala 
vuxenutbildningen". Rektors beslut 2011-05-11. 
 
Remiss från CSN 2011-05-23: Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av 
studiemedel.  
 


