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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Delegation från Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten till 

dekanus eller i dennes frånvaro prodekanus under tidsperioden 

2012-01-01 – 2015-06-30 

En fakultetsstyrelse ska enligt rektors instruktion, dnr LiU-2011-01354, inom sitt ansvarsområde 

själv besluta; 

 i viktigare frågor om den interna resursfördelningen inom styrelsens ansvarsområde,  

 om anvisningar inom fakultetsstyrelsens ansvarsområde i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt för nationell eller internationell samverkan kring utvecklingen av 

utbildnings- och forskningsverksamheten, 

 om inrättande av tillfälliga eller permanenta organ för beredning och rådgivning inom 

styrelsens ansvarsområde, 

 om förslag, yttranden och andra framställningar till universitetsstyrelsen, rektor eller 

externa organ, 

 om en arbetsordning för sin verksamhet samt 

 i frågor av principiell karaktär eller större betydelse i övrigt. 

Fakultetsstyrelsen bemyndigar dekanus, eller i dennes frånvaro prodekanus, att fatta beslut: 

 om hantering av remisser tillställda fakulteten, 

 om nominering av kandidater till priser/utmärkelser, 

 om mottagare av interna priser/utmärkelser/stipendier förutom hedersdoktorer och beslut 

som faller inom Tekniska fakultetens fondstyrelses ansvarsområde, 

 om fastställande av anställningsprofil för läraranställningar, 

 om utseende av sakkunniga för läraranställningar, 

 om godkännande av innehållet i studiehandboken för utbildning på grund- och avancerad 

nivå, frånsett de delar som enligt gällande bestämmelser ska beslutas av 

fakultetsstyrelsen eller universitetsstyrelsen, 

 om utfärdande av examensbevis, 

 i studieadministrativa frågor samt vid delegation av uppdrag av studieadministrativ 

karaktär, bland annat till fakultetskansliet samt till antagnings- och examensenheten, 

 om inrättande av tillfälliga eller permanenta organ för beredning och rådgivning inom 

dekanus ansvarsområde,  

 i övriga frågor som inte är av sådan principiell karaktär eller har sådan betydelse att 

prövning ankommer på fakultetsstyrelsen. 

Är ärendet så brådskande att fakultetsstyrelsen inte hinner sammanträda för behandling av 

ärendet, så avgörs det i första hand per capsulam I det fall ärendet inte heller kan avgöras på 

detta sätt får dekanus – eller, i dennes frånvaro, prodekanus – i enlighet med universitetets 

gemensamma arbetsordning (dnr LiU-2011-01353) besluta ensam i ärendet. Beslut som fattats 

på något av ovanstående sätt ska anmälas vid nästkommande sammanträde i styrelsen. 
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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

 

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

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit 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 dekanus Ulf Nilsson, näringslivsrepresentant Lena Strömbäck, kanslichef 

och föredragande Per Larsson samt styrelsekoordinator Maria Boberg. 
 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

 


