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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 5 juni 2012 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten, suppleant 

Jan Nordström verksamheten 

Fredrik Gustafsson verksamheten, suppleant, p 1-9 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Lena Strömbäck allmänna intressen 

Johan Liljegren studerande 

Jakob Pogulis  studerande, p 5-11 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

   

 

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Svante Gunnarsson p 7-8 

Ingela Wiklund p 7-8, 10 

Mathias Henningsson p 8 

Matts Karlsson p 8   

  Inger Erlander Klein p 8-9 

Fredrik Heintz  p 9 

Jonas Detterfelt p 7-9 

    

 

   

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Slave Saveski  facklig företrädare 

 

 

 

 

     

 

 

 



2012-06-05 
PROTOKOLL 

FST 12/4 
2 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

   

1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Jan Lundgren att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 12/3, 2012-04-26) läggs efter genomgång till 

handlingarna.  

 

Dekanus informerar om att han fattat beslut angående urvalssiffror inför 

antagningen till ht 2012, enligt delegationen från FST 12/3.11. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

LinTek informerar kort om arbetet med överlämning till den nya kårstyrelsen. 

 

Karin Enander, facklig företrädare för SACO, CF, informerar om att nya 

löneförhandlingar påbörjas nu och beräknas vara klara till löneutbetalningarna i 

oktober 2012.  

 

12/3.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 

 Mandatperioderna för styrelser och råd vid VR, FAS och Formas löper 

ut vid årsskiftet. Dessa utses av elektorsförsamlingar men formerna för 

denna process måste beslutas i en förordning som ännu inte är 

fastställd. 
 Promotion och installation har ägt rum i Norrköping. Inom LiTH var 

det 19 personer som promoverades och 3 professorer som installerades. 

Göran Lundin, före detta vd och koncernchef vid Holmen AB, utsågs 

till teknologie hedersdoktor.  
 Petter Krus på IEI har tilldelats Åke Svenssons forskningsstipendium 

för sin framgångsrika forskning inom flygområdet. 
 Teknikåttan, en nationell tävling i teknik för elever i åk 8, har ägt rum 

under våren. Berzeliusskolan åk 8, gick vidare till riksfinal och 

placerade sig där på en 2:a plats. 
 Andreas Rosén, MAI, har mottagit Wallenbergspriset till löftesrik 

yngre disputerad matematiker 
 Gyllene moroten, en utmärkelse från Linköpings teknologer till en 

framstående lärare, har i år gått till Ingrid Andersson, IEI 
 Två nya professorer har utsetts: Pär Emanuelsson, adjungerad 

professor i datalogi, IDA, och Maud Göthe-Lundgren, adjungerad 

professor i kvantitativ logistik, ITN. 
 En process pågår sedan mars 2012 att uppdatera universitetets 
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strategi/strategikarta. Ett förslag till ny strategi beräknas vara klart 

innan sommaren. Därefter kommer förslaget att gå ut på remiss till 

samtliga enheter under hösten. 
 Ett regionalt projekt pågår som syftar till att få fler utexaminerade 

studenter att stanna kvar i regionen. Projektet drivs av landshövdingen, 

universitetet samt företag i regionen. 
 

Per Larsson informerar om: 

 Det nationella projektet Working for Change, där LiU är en tung aktör, 

som syftar till att locka internationella masterstudenter att stanna kvar 

och arbeta i Sverige efter avslutade studier. I december 2012 kommer 

en mässa att hållas där arbetsmarknadens behov matchas mot 

studenter. Denna insats vänder sig även mot hemvändande svenska 

studenter som har med sig utlandserfarenhet hem. 

 
6 Nedläggning av gamla program ( Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa nedläggning av gamla program, enligt handling. 

 

Dnr LiU-2012-00045 

 

 

7 Presentation programnämnd: 

EF, Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (Info)  

Föredragande:  

 

Presentations gavs över nämndens pågående och framtida arbete. HSVs 

utvärderingar innebär att EF-nämnden har ca 12 examina att utvärdera. 

Nämnden arbetar med att introducera kandidatprojekt på samtliga 

civilingenjörsprogram, rekryteringsfrågor, internationalisering och fortsatt 

utveckling av civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik 

 

En presentation gavs även av nämndens samtliga program avseende struktur, 

styrkor och svagheter.  

 

 

8 Förändringar i programutbudet för Internationella Masterprogram 

(Beslut) 

Föredragande: Svante Gunnarsson, Mathias Henningsson, Matts Karlsson, 

Inger Erlander Klein 

 

Beslutas att fastställa förändringar i programutbudet för Internationella 

Masterprogram enligt handling. 

 

Dnr LiU-2012-00045 

9 Nytt civilingenjörsprogram inom datavetenskap (Beslut) 

Föredragande: Fredrik Heintz, Inger Erlander Klein, Jonas Detterfelt 

 

Arbetsgruppen lade fram komplett beslutsunderlag gällande förslaget på nytt 

civilingenjörsprogram inom området datavetenskap/software engineering. 

Arbetsgruppen redogjorde för huvuddragen gällande innehåll och upplägg av 

programmet, samt för de rekryteringsinsatser som är önskvärda. Namnförslag 

på den nya utbildningen presenterades och diskuterades.  

 

 

Dnr LiU-2012-00045 
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Beslutas att inrätta civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik enligt förslag med 

första antagning ht 2013. 

 

Beslutas att avveckla kandidatprogrammet inom datavetenskap till ht 2013. 

 

Jacob Pogulis deltar ej i besluten. 

 

10 NSI, Nöjd Student Index (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Presentation gavs av studentenkäten NSI, Nöjd Student Index som  genomförts 

för tredje gången. Enkäten var öppen för alla studenter vid LiU som varit 

registrerade på minst 22,5 hp innevarande termin och som varit aktiva 

föregående termin. Svarsfrekvensen låg på 50%.  

 

 

Åtgärdsplan ska nu tas fram för att möte brister som framkommit i enkäten. 

Fakultetens åtgärdsplan kommer att redovisas för styrelsen under hösten 2012. 

  

 

11 Principbeslut om terminstider fr o m hösten 2013 (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att:  

Höstterminen börjar måndagen som infaller under perioden 28 aug till 3 sep 

och pågår i 20 veckor. Vårterminen börjar 20 veckor efter höstterminens start 

och pågår i 20 veckor. Både vår- och hösttermin är uppdelade i två läsperioder 

om ca 10 veckor (Ht1, Ht2 respektive Vt1, Vt2) som avslutas med en 

tentamensperiod. 

 

Skriftliga tentamina har normalt två omtentamenstillfällen per år. Samtliga 

kurser omtenteras under två veckor omedelbart före höstterminens start. 

Kursen i Vt1 omtenteras omedelbart efter vårterminens slut. Kurser i Ht2 

omtenteras normalt veckan efter påsk i Vt2. De år påsk infaller en vecka in i 

Vt2 omtenteras dessa kurser istället veckan före påsk. Omtentamenstillfällen 

för Vt2 och Ht1 beslutas läsårsvis. 

 

LiU-2012-01148 
 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Jan Lundgren 

 


