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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2011-09-01,  FST 11/5 
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 
Fördelning av medel avseende vårterminen 2011 till kompletterande utbildning till lärare och läkare samt 
vidareutbildning av obehöriga lärare. Rektors beslut 2011-08-18. 
 
Ersättning för kostnader i samband med kårobligatoriets avskaffande. Rektors beslut 2011-08-31. 
 
Befordran till universitetslektor. Rektors beslut 2011-09-05. 
 
Befordran till professor. Rektors beslut 2011-09-05. (flera beslut) 
 
Remissvar till Justitiedepartementet: Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick. Rektors 
beslut 2011-09-07. 
 
Budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå mm avseende budgetåret 2012. Rektors beslut 
2011-09-13. 
 
Budgetram, inklusive utbildningsuppdrag, för grundläggande högskoleutbildning avseende budgetåret 
2012. Rektors beslut 2011-09-13. 
 
Entledigande från / Uppdrag som studierektor. Rektors beslut 2011-09-15. (flera beslut) 
 
Fakultetsstyrelses / Styrelsen för utbildningsvetenskap / sammansättning och ledning mm. 
Ordförandebeslut på delegation från Universitetsstyrelsen 2011-09-16. 
 
Förordnande av prefekter och proprefekter, mm. Rektors beslut 2011-09-22. 
 
Komplettering av universitetsstyrelsens beslut om "Budgetram för forskning och forskarutbildning mm 
avseende budgetåret 2012". Rektors beslut 2011-09-27. 
 
Förtydligande av vad en student antagen till ett utbildningsprogram före 1 juli 2011 får studera utan att 
betala studieavgift. Rektors beslut 2011-09-28. 
 
Lokala föreskrifter för LiU international stipendier. Rektors beslut 2011-09-28. 
 
Beslut om medel för delfinansiering av forskningslektorat. Rektors beslut 2011-10-03. 
 
Anvisningar för genomförande av val till fakultetsstyrelser respektive styrelsen för utbildningsvetenskap 
vid Linköpings universitet mandatperioden 2012-2014. Rektors beslut 2011-10-03. 
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Externa skrivelser 
HSV 2011-10-06: Högskoleverkets tillståndsgivning - tillstånd till behörighetskrav utöver  
områdesbehörighet (andra krav) och alternativt urval. 
 
Konferenser 
GOTO 2011-08-29: Inbjudan till "GOTO Amsterdam International Software Developments Conference". 
 
Remisser 
Remiss från Näringsdepartementet 2011-09-22: Förslag avseende genomförande av det omarbetade 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda mm. Promemoria 1: förslag avseende energideklaration. 
 
Remissvar till HSV: Föreskrifter om utländska betyg. Rektors beslut 2011-09-26. 
 
Remiss från HSV 2011-09-26: Förslag till ändringar i Högskoleverkets föreskrifter om översättning av 
examina. 
Remiss från Finansutskottet 2011-09-26: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med 
finansiell stabilitet 2005-2010. 
 
Remissvar till Utbildningsdepartementet: Studiemedel för gränslös kunskap. Rektors beslut 2011-09-28. 
 
Remiss från Näringsdepartementet 2011-10-07: Utkast till ny förordning om elcertifikat. 
 

 

Stipendier och forskningsanslag 
Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser 2011-09-23: Utlysning av forskningsmedel. 
 


