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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2011-06-08,  FST 11/4 
Delegationsprotokoll –  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 
Entledigande från uppdrag som forskarutbildningsstudierektor. Rektors beslut 2011-05-27. 
 
Uppdrag som studierektor för grundutbildningsfrågor. Rektors beslut 2011-05-27. 
 
Beslut om kursklassificering. Rektors beslut 2011-06-10. 
 
Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina. Rektors beslut 2010-06-10. 
 
Befordran till universitetslektor. Rektors beslut 2011-06-15. (flera beslut) 
 
Sammanställning av medel till professorskontrakt för budgetåret 2011. Rektors beslut 2011-06-20. 
 
Sammanställning av medel till karriärkontrakt för budgetåret 2011. Rektors beslut 2011-06-20. 
 
Beslut om samfinansiering av förtida läraranställningar. Rektors beslut 2011-06-21. 
 
Fördelning av medel för budgetåret 2010 avseende kompletterande utbildning till lärare och läkare 
samt vidareutbildning av obehöriga lärare. Rektors beslut 2011-06-23. 
 
Utseende av dekanus och prodekanus för den tekniska fakulteten för perioden 2011-07-01 - 12-31. 
Rektors beslut 2011-06-23. 
 
Befordran till professor. Rektors beslut 2011-07-04. (flera beslut) 
 
Förordnande på en anställning som adjungerad professor i industriell marknadsföring, särskilt 
offentlig upphandling. Rektors beslut 2011-07-21. 
 
Komplettering till beslut om "Studieavgifter för utbildning på grund och avancerad nivå". Rektors 
beslut 2011-08-18. 
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Konferenser 
Svensk Vindenergi 2011-05-30: Inbjudan till mässan "Vind - Ta tillvara kraften". 
 
CISP-BMEI 2011-06-13: Inbjudan till "The 4th International Congress on Image and Signal 
Processing (CISP 2011) and 4th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics 
(BMEI 2011). 
 
Chalmers 2011-06-22: Inbjudan till Chalmers Energy Conference 2012 - Electricity for tomorrow. 
 
 
Remisser 
Remiss från Miljödepartementet 2011-05-17: "Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i 
miljömålssystemet samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund".  
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-05-31: "Remiss av betänkandet Studiemedel för 
gränslös kunskap". 
 
Remissvar till Finansdepartementet: "Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011". Rektors beslut 
2011-06-01. 
 
Remissvar till CSN: "Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel". 
Rektors beslut 2011-06-01. 
 
Remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan: "Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer 
utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer - NQF". Rektors 
beslut 2011-06-15. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2011-06-16: "Remiss av Riksrevisionens rapport Statliga 
insatser för akademiker med utländsk utbildning - förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva?" 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: "Remiss av grönbok från Europeiska kommissionen 
avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer". Rektors beslut 2011-07-29. 
 
 

 

Stipendier och forskningsanslag 
Chalmers, Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning 2011-06-01: Utlysning av "Håkan 
Frisinger stipendiet 2011". 
 
SWETIC 2011-08-08: Utlysning av Examensarbetstävling 2011, SWETIC - Swedish Association for 
Testing, Inspection and Certification. 
 


