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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Delegation till Programnämnder vid tekniska fakulteten under tidsperioden 
2012-01-01 – 2015-06-30 

 

Enligt arbetsordning för Linköpingsuniversitet för 2012, DNR:LiU-2011-01353 har 

fakultetsstyrelserna och styrelsen för utbildningsvetenskap rätt att inrätta beredande organ och också 

överlämna beslutanderätt till sådana organ. Detta sker företrädesvis i fråga om den mera löpande 

planeringen och uppföljningen av utbildningen och forskningen. 

 

Fakultetsstyrelsen delegerar nedanstående uppgifter till programnämnderna: 

 data- och medieteknik (DM) 

 elektroteknik, fysik och matematik (EF) 

 industriell ekonomi och logistik (IL) 

 kemi, biologi och bioteknik (KB) 

 maskinteknik och design (MD) 

 

Uppgifter 

Programnämnd skall planera, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa ständig 

kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde. Vid fullgörande av sina uppgifter skall programnämnd 

samarbeta med berörda institutioner. 

Särskilt åligger det programnämnd att  

(Punkt 1 och 12 får ej delegeras vidare)  

1. Utveckla och förnya utbildningen i enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer, med beaktande 
av forskningens utveckling, samhällets och yrkeslivets krav och studenternas önskemål. 

2. Hos fakultetsstyrelsen föreslå de större åtgärder i fråga om utbildningen som är påkallade, 
inklusive större ändringar i utbildningsplanen som påverkar utbildningens mål. 

3. Föreslå fakultetsstyrelsen dimensionering av utbildningen/arna.  

4. Föreslå fakultetsstyrelsen överintag(urvalssiffror)inför antagning till program. 
 

5. Besluta om särskild behörighet i samband med antagning  
 

6. Besluta om årlig uppdatering och ändringar av programspecifik utbildningsplan enligt av 
fakultetsstyrelsen beslutad mall samt besluta om anpassning till gällande utbildningsplan på 
individbasis. 
 
Beslut om utbildningsplan för nya program, beslut om uppdatering av gemensam del av plan, 
samt större förändringar i utbildningsplan fattas av fakultetsstyrelse. 
 
Nya profiler/inriktningar rapporteras fortlöpande till dekanus. 
 

7. Besluta om kursplaner i enlighet med HF 6 kap, LiU:s regler för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå (Dnr-LiU-2010-01655) och fakultetsstyrelsens beslutade utformning (mall för 
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kursplaner).  
 

8. Besluta om tillgodoräknande enligt HF 6 kap. 

9. Besluta om lässchema och tentamensschema. 

10. Utse examinator för kurs efter samråd med berörd institution. Till examinator får utses den 

som uppfyller universitetets regler för grundläggande högskoleutbildning (Dnr-LiU-2010-

01655) 

11. Säkerställa att kurser och andra utbildningsmoment som ingår i ett program samordnas 
pedagogiskt och studieorganisatoriskt.  

12. Ansvara för att verksamheten följs upp och utvärderas samt för utveckling och tillämpning av 
system för kvalitetsförbättring.  

13. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för framställningar till regering och riksdag,  

14. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för budget. 

15. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för årlig resultatredovisning. 

16. Ansvara för underlag till information om utbildningen till presumtiva studerande, till 
underliggande utbildningssystem och till arbetsmarknaden.  

17. Besluta om att ställa in kurser och profiler/inriktningar (kan gälla ekonomiska förutsättningar 
efter kursanmälan). 

 
18. Ansvara för internationaliseringsarbetet inom nämndens område enligt fakultetsstyrelsens 

riktlinjer. 

 

 

Sammansättning  

Programnämnd för  Nämndens sammansättning 

 Lärare Studenter Externa ledamöter 

Maskinteknik och design  6 3 3 

Elektroteknik, fysik och matematik 6 3 3 

Industriell ekonomi och logistik 6 3 3 

Data- och medieteknik 6 3  3  

Kemi, biologi och bioteknik 6 3 3 

 

Nämndernas ledamöter ska ha personliga suppleanter. 

Nämnden utser inom sig vice ordförande.  

Vid lika röstetal vid omröstningar har ordföranden utslagsröst. 
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Ärendenas handläggning:  

 enligt arbetsordning för Linköpings universitet 2012 (DNR: LiU-2011-01353) 

 programnämnden får överlämna till en eller flera ledamöter eller till en eller flera suppleanter eller 

till en eller flera arbetstagare vid högskolan eller till styrelsen för institution eller annan 

arbetsenhet att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de bör prövas av nämnden  

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna 

Petter Krus, Magnus Borga, Erik Janzén, Magnus Berggren, Torkel Erhardsson, Jonas Jansson, 

Astrid Lundmark, Marie Westrin, Johan Liljegren, Jakob Pogulis och Linda Rattfält. Vidare har 

närvarit föredragande Ingela Wiklund, näringslivsrepresentant Lena Strömbäck, kanslichef Per 

Larsson och styrelsekoordinator Maria Boberg. 

 
 
 
 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
 
 
 
 
 


