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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

013-28 28 72 

maria.boberg@liu.se 

Välkommen till sammanträde med fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

den 6 mars 2013, ca kl 08.30 – 11.30 

 

Vi avslutar alltså mötet med lunch. 
 

Plats: Villa Fridhem, Norrköping 

 

 

Kallade: Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

  Anna Bergek  verksamheten 

  Magnus Borga verksamheten 

  Erik Janzén  verksamheten 

  Magnus Berggren verksamheten 

  Jan Nordström verksamheten 

Lennart Ljung verksamheten 

Jonas Jansson allmänna intressen 

  Dan Jangblad allmänna intressen 

  Astrid Lundmark allmänna intressen 

  Niclas Söör  studerande 

  Martin Gollvik studerande 

  Linda Rattfält forskarstuderande 

   

  Övriga: 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

  Janerik Lundquist facklig företrädare 

  Slave Saveski facklig företrädare 

  Maria Boberg koordinator fakultetsstyrelsen 

   

     

  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Boberg, TFK 

Koordinator Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Föredragningslista med handlingar se: 

http://www.lith.liu.se/styrelse/foredragningslistor-och-protokoll-styrelsen 
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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/ 

 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 6 mars 2013, ca kl 08.30 – 11.30  
 

Plats: Villa Fridhem, Norrköping  
 

1 Utseende av justeringsperson  

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 
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5 Dekanus informerar     
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Presentation Forskarutbildningsnämnden (Info) 
Föredragande: Magnus Borga 
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Studier på forskarnivå – revidering av allmänna studieplaner för 
forskarutbildningsämnen (Beslut) 
Föredragande: Magnus Borga 
 

a) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 
genetik. Namnändring från molekylär genetik till genetik. 

b) Revidering av gemensam del av allmänna studieplaner för utbildning på 
forskarnivå, ämnen vid Institutionen för fysik, kemi och biologi 

c) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 
produktionsekonomi 

d) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 
industriell organisation. Namnändring från projekt, innovationer och 
entreprenörskap till industriell organisation.  

e) Revidering av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen 
vid Institutionen för medicinsk teknik 

f) Revidering av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen 
vid Matematiska institutionen. Namnändring av beräkningsvetenskap till 
beräkningsmatematik och namnändring av tillämpad matematik till 
matematik 
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