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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 26 april 2012 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten, suppleant 

Torkel Erhardsson verksamheten, suppleant, p1-8 

Lennart Ljung  verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Helén Fogelberg allmänna intressen 

Johan Liljegren studerande 

Jakob Pogulis  studerande 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

   

 

  Övriga: 

Slave Saveski  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

  Fredrik Heintz  p 7-9 

  Inger Klein  p 7-9 

Jonas Detterfelt p 7-9 

  Eva Berg  p 12  

 

   

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Janerik Lundquist facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Erik Janzén att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 12/2, 2012-03-08) läggs efter genomgång till 

handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

LinTek informerar kort om resultatet från valet av ny kårstyrelse.  

 

12/3.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 

 Studentbarometern ”i-Graduate” – en enkätundersökning som har 

genomförts bland LiUs ca 1500 internationella master- och 

utbytesstudenter. Totalt deltog ca 200 000 studenter i undersökningen, 

fördelat på drygt 200 universitet i sammanlagt 16 länder. På den 

övergripande frågan ”Satisfaction overall” där studenterna fick göra en 

samlad bedömning över sina studier kom LiU på första plats bland alla 

de drygt 200 universiteten som ingick i undersökningen. 

 Xavier Crispin, ITN, har tilldelats Tage Erlanders pris från Kungliga 

Vetenskapsakademin 

 Per Weinerfelt är utsedd till adjungerad professor på MAI 

 Ca 35 resestipendier från Erik Johnssons resestipendiefond har delats 

ut till I- och Ii-studenter 

 Promotion äger rum i Norrköping 24-25 maj 2012 

 Första omgången av Högskoleverkets utvärdering har blivit klar. LiTH 

ingick dock inte i denna utvärderingsomgång. HSV kommer att 

utvärdera teknik/naturvetenskap under hösten 2012. 

 

 

 

6 Terminstider ( Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa terminstider för vt 2013, efter justering, enligt handling. 

 

Dnr LiU-2012-00048 

 

 

7 Nytt civilingenjörsprogram inom datavetenskap (Info)  

Föredragande: Fredrik Heintz, Ingrid Klein 

 

Utförlig information gavs om det nya civilingenjörsprogrammet inom området 

datavetenskap som är tänkt att ersätta det befintliga datavetenskapliga 

kandidatprogrammet. 

 

Dnr LiU-2012-00045 
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Presentation gavs över hur behovet ser ut på arbetsmarknaden vad gäller 

datavetenskap. Genomgång gavs även över kursinnehåll och möjliga 

masterprofiler.  

 

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram slutgiltigt namnförslag på det nya 

programmet. Man har genomfört undersökningar såväl bland presumtiva 

studenter som bland befintliga studenter på LiTH för att få deras syn på det nya 

programmet. Arbetsgruppen arbetar även med att ta fram förslag på hur man 

kan öka andelen kvinnor på programmet. 

 

Arbetsgruppen återkommer vid nästa fakultetsstyrelsemöte den 5 juni 2012 

med komplett beslutsunderlag.  

 

8 Presentation programnämnd: 

DM, Programnämnden för data- och medieteknik (Info) 

Föredragande: Jonas Detterfelt, Inger Klein 

 

Vid detta och kommande fakultetsstyrelsemöten kommer programnämnderna 

att få presentera sig för styrelsen. Först ut är DM-nämnden, Programnämnden 

för data- och medieteknik. 

 

Presentations gavs över vilka program nämnden ansvarar för och hur nämnden 

är organiserad i beredande-, beslutande- och verkställande organ. Genomgång 

gjordes över nämndens tidplan / årscykel, där de viktigaste hållpunkterna gavs 

en närmare presentation. 

 

Presentation gavs även av den SWOT-analys som nämnden genomfört för vart 

och ett av sina program. 

 

 

9 Områdesbehörighet (Beslut) 

Föredragande: Jonas Detterfelt 

 

Beslutas fastställa områdesbehörighet enligt handling. 

 

Dnr LiU-2012-00044 

10 Antagningsläget 

 

a) Söksiffror (Info) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Genomgång gjordes över antal förstahandssökande till programmen vid LiTH. 

Jämförelse gjordes mot tidigare år samt mot övriga lärosäten i Sverige. 

 

b) Delegation till dekanus att besluta om ev inställande av 

utbildningsprogram vid för låga ansökningssiffror (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas delegera till dekanus att besluta om ev inställande av 

utbildningsprogram vid för låga ansökningssiffror. 

 

 

 

Dnr LiU-2012-00041 
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11 Delegation till dekanus att besluta om urvalssiffror inför antagningen till 

ht 2012 (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas delegera till dekanus att besluta om urvalssiffror inför antagningen till 

ht 2012. 

 

Dnr LiU-2012-00041 

12 Budget (Info) 

Föredragande: Eva Berg, Per Larsson 

 

Information gavs om arbetet med att ta fram ny budgetmodell. Presentation 

gavs över utkast till tidplan inför 2013. Genomgång gjordes över 

utbildningsuppdrag 2009-2016 med utfall/budget samt ersättning/prognos. 

  

 

 

Avslutningsvis informerar dekanus om att fakultetsstyrelsens möte den 26 oktober 2012 kommer att äga 

rum på HU, Universitetssjukhuset i Linköping, med ett besök på CMIV. 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Erik Janzén  

 


