
 
 

 

 

 

2012-09-05 
BESLUT 

Dnr LiU-2012-00041 

FST 12/5.15 
 

   

 

 

Kommentar till beslut om delegationer 

Enligt den arbetsordning för universitetet som universitetsstyrelsens beslutat ska rektors 

delegationer till verksamheten samlas i en särskild delegationsordning, vilken ska publiceras 

i universitetets lokala regelsamling. Delegerade beslutsärenden är av tre typer 

 Normbeslut (n)  

 Beslut i sak-ärende (s) 

 Beslut i individ-ärende (i) 

I bifogat förslag till vidaredelegation återfinns i kolumn 1 de beslut rektor delegerar. I 

kolumn 2 till vem/vilka delegationen riktar sig och i kolumn 3 möjligheten till 

vidaredelegation. Det förslag till vidaredelegation fakultetsstyrelsen har att ta ställning till 

återfinns i kolumn 4 och rör de ärenden som delegerats till fakultetsstyrelsen. 

 

 

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 Anna Bergek, Magnus Borga, Igor Abrikosov, Jan 

Nordström, Astrid Lundmark, Niclas Söör, Martin Gollvik och Linda Rattfält. 

Vidare har närvarit facklig representant Janerik Lundquist och styrelsekoordinator 

Maria Boberg. Föredragande var Ulf Nilsson och Ingela Wiklund. 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsekoordinator 

 

 

För fakultetsstyrelsens kännedom bifogas:  

Missiv till Rektors delegationsordning 2012 



2012-09-05 

BESLUT 
Dnr LiU-2012-00041 

FST 12/5.15 

Delegationsordning, teknisk fakultet  
Delegationsordningen utgår från Rektors delegationsordning 2012, Dnr LiU-2012-01218, som återges i kolumnerna 1–3.    

(n) normbeslut (s) sakbeslut (i) individbeslut 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Ärende Delegeras till Villkor rörande vidaredelegation Vidaredelegation från FST till … 

1 Beslut om behörighetsvillkor m.m. 

 

   

1 Beslut om vilka områdesbehörigheter 

som ska gälla för andra utbildningar än 

för dem som leder till sådan yrkes-

examen som anges i bilaga 2 till HF (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

2 Beslut om särskild behörighet för 

utbildning på grundnivå som vänder 

sig till andra än nybörjare (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

3 Beslut om särskild behörighet för 

utbildning på avancerad nivå (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

4 Beslut om urvalsgrunder enligt 7 kap 

12§ punkt 3 HF (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

5 Beslut om inhämtande av tillstånd 

hos HSV att ställa andra krav på sär-

skilda förkunskaper än sådana som 

anges i standardbehörigheter. (Ska 

anmälas till rektor) (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

6 Beslut om ansökan till HSV om till-

stånd att få göra annan platsfördelning 

på de urvalsgrunder som anges i 7 kap 

12§ punkt 3 HF än som avses i 7 kap 

13§ punkt 4. (Ska anmälas till rektor) 

(s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 
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7 Beslut om ansökan hos HSV om 

tillstånd att vid urval till viss utbildning 

få göra annan platsfördelning än som 

avses i 7 kap 13§ punkt 4. (Ska an-

mälas till rektor) (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

8 Beslut om det vid antagning till kurs 

som vänder sig till nybörjare ska ges 

förtur till sökande som är studerande 

vid LiU (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

9 Beslut om vilka urvalsgrunder enligt 

7 kap 20 resp. 26§§ HF som ska an-

vändas vid urval till utbildning på 

grundnivå resp. avancerad nivå. (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

10 Beslut om platsfördelning mellan 

valda urvalsgrunder. (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

11 Beslut i övrigt vid behov om til-

lämpningen av urvalsgrunder för 

antagning på grund- och avancerad 

nivå (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

12 Beslut om vilka utbildningar som 

ska ha samordnad central respektive 

samordnad lokal antagning (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

13 Beslut om när ett urvalsförfarande 

inte ska tillämpas (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

14 Beslut efter samråd med respektive 

institution om institutionsanmälan/ 

institutionsantagning ska ske (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 
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   ndi id e l t  e  rig hetsprövning 

(i) 
 

   

1 Beslut om en person har grundlägg-

ande behörighet för utbildning på 

grund-och/eller avancerad nivå  

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU. 

 

 

2 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på grundnivå 

som vänder sig till nybörjare 

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU. 

 

 

3 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på grundnivå 

som vänder sig till andra än nybörjare 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera  

4 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på avancerad 

nivå 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

5 Beslut om en person kan medges 

undantag från något eller några villkor 

avseende särskild behörighet för 

utbildning på grundnivå 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan 

6 Beslut om en person kan medges 

undantag från något eller några villkor 

avseende särskild behörighet för 

utbildning på avancerad nivå 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan 

7 Beslut om avsteg i enskilt fall från 7 

kap 13§ resp. 26§ HF. (Ska anmälas 

till rektor) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

8 Beslut om tillgodoräknande av 

tidigare utbildning 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 
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3 Individbeslut – antagning (i) 

 
   

1 Beslut om antagning avseende 

- Program (inkl senare del) 

- Fristående kurser 

 

UD Chefen för student- och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU respektive 

Studentenheten vid Hälsouniversitetet. 

 

2 Kurser på program 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

3 Beslut om reservantagning Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

4 Beslut om efterantagning 

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU respektive 

Studentenheten vid Hälsouniversitetet. 

 

 

5 Beslut om antagning utifrån reell 

kompetens avseende grundläggande 

behörighet för grundnivå samt Engel-

ska B (för utbildning på engelska) på 

grund- och avancerad nivå.  

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU. 

 

 

6 Beslut om antagning utifrån reell 

kompetens avseende särskild 

behörighet för grund och/eller 

avancerad nivå samt grundläggande 

behörighet för avancerad nivå  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

 

7 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande hög-

skoleutbildning inom respektive 

område för filosofiska och tekniska 

fakulteterna samt området för utbild-

ningsvetenskap om anstånd med 

påbörjande av studier   

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU. 
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8 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande hög-

skoleutbildning inom medicinska 

fakulteten om anstånd med påbörjande 

av studier 

 

Fakultetsstyrelsen 

för medicinska 

fakulteten 

 

  

9 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande hög-

skoleutbildning inom respektive 

fakultetsområde om fortsättning av 

studier efter studieuppehåll  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

 

4 Beslut om utbildningens utbud och 

genomförande 

 

   

1 Beslut om utbildningsutbudet inom 

resp. ansvarsområde enligt de riktlinjer 

som US fastställer – dock ej beträffan-

de utbildningsprogram (beslutas av 

US). (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

2 Beslut om fastställande av 

terminstider (s)  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

3 Beslut om när särskilda skäl före-

ligger om förläggningen av grund-

läggande högskoleutbildning till annan 

tid än läsår (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

4 Beslut om mål och riktlinjer för den 

fakultetsvisa studievägledningen och 

yrkesorienteringen (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

 

5 Beslut om den praktiska utform-

ningen av kursvärderingar (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 
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5 Beslut om kurs- och utbildnings-

planer samt utseende av 

examinatorer (n) 

 

   

1 Beslut om generella krav på utform-

ningen av kurs- och utbildningsplaner 

och därtill hörande föreskrifter  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras 

 

 

2 Beslut om fastställande av utbild-

ningsplan (inklusive ändringar av). 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan utan rätt att 

vidaredelegera 

 

Programnämnd 

3 Beslut om fastställande av kursplan 

(inklusive ändringar av).  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Programnämnd 

4 Beslut om ändringar av redaktionell 

natur eller mindre betydelse av fast-

ställd utbildningsplan resp. kursplan 

inklusive ändring av kurslitteratur 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till särskilt verkställande 

grupp, programansvarig, programstudierektor eller 

institutionsstyrelse 

 

Programnämnd, med rätt att 

vidaredelegera 

5 Beslut om vilka betygsnivåer som 

ska användas för olika typer av kurser.  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

6 Beslut om kriterier för begränsning 

av antalet tillfällen för prov eller 

praktik (ska anmälas till rektor)  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

7 Beslut om begränsning av antalet 

tentamenstillfällen för salsskrivningar 

(ska anmälas till rektor) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

5.1 Särskilda individbeslut (i) 

 
   

1 Beslut om utseende av respektive 

utbyte av examinator för varje kurs på 

grund- och avancerad och nivå  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus. Får 

med angivande av vilka särskilda krav som ska vara 

uppfyllda delegeras till institutionsstyrelse med rätt 

att vidaredelegera inom institutionen 

 

Programnämnd, med rätt att 

vidaredelegera 



Ärende Delegeras till Villkor rörande vidaredelegation Vidaredelegation från FST till … 

 

Dnr LiU-2012-00041, 7 (12) 

2 Beslut om en students rätt att 

genomgå förnyat prov för högre betyg.  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

3 Beslut om en student inte ska medges 

rätt att byta examinator pga. av 

särskilda skäl.  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

4 Beslut rörande byten av kurser inom 

utbildningsprogram inklusive god-

kännande av individuell studieplan/ 

studiegång eller studieinriktning 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Programnämnd med rätt att 

vidaredelegera 

 

5 Beslut rörande del av utbildningen 

förlagd utomlands inklusive tillgodo-

räknanden av kurser vid utlandsstudier 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Dekan, med rätt att vidaredelegera 

6 Beslut om kurs- och examensbevis 

m m 

 

   

1 Beslut om översättningar av 

examensbenämningar (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

2 Beslut om utfärdande av 

examensbevis (i) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Dekanus eller ordförande för särskilt beslutande 

fakultetsorgan med rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

3 Beslut om utfärdande av kursbevis (i) Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Dekanus eller ordförande för särskilt beslutande 

fakultetsorgan med rätt att vidaredelegera 

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

7 Beslut i överklagandeärenden 

 
   

Beslut om omprövning och yttranden i 

överklagandeärenden (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera 

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 
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Utbildning på forskarnivå – särskilda frågor 
Utöver vad som följer av gällande antagnings- och utbildningsordning för utbildning på forskarnivå gäller följande delegationsvillkor  

 

1 Beslut om bedömningsgrunder 

m.m (n) 

 

   

1 Beslut om vilka krav på särskild 

behörighet som ska gälla för att bli 

antagen till utbildning på forskarnivå. 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

 

2 Beslut om vilka bedömningsgrunder 

som ska tillämpas vid prövningen av 

förmågan att tillgodogöra sig utbild-

ningen. 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan utan rätt att 

vidaredelegera 

 

Forskarutbildningsnämnd 

3 Beslut om de eventuella preciserade 

krav som ska gälla för doktorsexamen 

med en viss inriktning (ämne) 

respektive licentiatexamen med viss 

inriktning.  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

2 Individbeslut - 

behörighetsprövning (i) 

 

   

1 Beslut om en person har 

grundläggande behörighet för 

utbildning på forskarnivå. 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutionsstyrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

2 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på 

forskarnivå. 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutions-styrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

3 Individbeslut – antagning (i) 

 
   

1 Beslut om antagning av doktorand  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutionsstyrelse eller 

prefekt  

Dekan, med rätt att vidaredelegera 
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4 Individbeslut – utseende av hand-

ledare och examinatorer (i) 

 

   

1 Beslut om utseende respektive utbyte 

av handledare. 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutionsstyrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

2 Beslut om undantag från LiUs 

bestämmelser för vem som kan utses 

till huvudhandledare 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

3 Beslut om utseende respektive utbyte 

av examinator 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutions-styrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

5 Beslut om studieplaner 

 
   

1 Beslut om allmän studieplan (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

2 Beslut om individuell studieplan efter 

samråd med doktoranden och hand-

ledare (i, n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutionsstyrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

3 Beslut om ändring i individuell 

studieplan 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus med 

rätt att vidaredelegera till institutionsstyrelse eller 

prefekt  

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

6 Beslut inför disputation 

 
   

1 Beslut om minsta antalet exemplar 

inför disputation och om ersättning för 

kostnaderna för framställningen av 

denna upplaga (s) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

 Forskarutbildningsnämnd 
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2 Beslut om de närmare formerna för 

licentiatavhandlingens bedömning och 

framläggande licentiatavhandling (n) 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Forskarutbildningsnämnd 

3 Beslut om skälen för en betygs-

nämnds beslut ska redovisas i protokoll 

eller annan handling i samband med 

avhandlingens godkännande.  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

 

Forskarutbildningsnämnd 

4 Beslut om att de skäl som en enskild 

ledamot kan ha anfört ska antecknas 

som skiljaktig mening eller i annan 

ordning 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Får ej vidaredelegeras. 

 

 

7 Beslut om examensbevis (i) 

 
   

1 Beslut om utfärdande av 

examensbevis vad gäller 

licentiatexamen eller doktorsexamen 

 

Fakultets- eller 

områdesstyrelse 

 

Dekanus eller ordförande för särskilt beslutande 

fakultetsorgan utan rätt att vidaredelegera 

 

Dekan 

 

Övrigt 
Anlitande av juridisk person (s) 

 
   

Beslut om anlitande av juridisk person 

i utbildningen  

 

UD Prefekt, med rätt att vidaredelegera till proprefekt, 

avdelningschef, studierektor eller programansvarig 

 

 

Pedagogiskt stöd till studenter med 

funktionshinder (i) 

 

   

Beslut om pedagogiskt stöd till 

studenter med funktionshinder 

 

UD Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att 

vidaredelegera till anställd inom UF/SU 
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Studieavgifter (i) 

 

   

Beslut om avgiftstatus, återbetalning 

och avstängning för sökande och 

antagna till utbildning på grund- och 

avancerad nivå 

 

UD 

 

Efter förslag av dekan 

 

 

Studieavgifter/studiefinansiering (n, 

i) 

   

Beslut om stipendier för finansiering 

av studieavgifter på utbildning på 

grund- och avancerad nivå 

 

Vice-rektor Efter förslag av dekan  

Avtal om studentutbyte (n) 

 
   

Beslut om avtal om studentutbyte med 

annat lärosäte eller inom ramen för 

internationell programverksamhet, 

såsom Erasmus, Nordplus eller 

Linneaus-Palme 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Avtal undertecknas av dekanus eller ordförande för 

berört fakultetsorgan 

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

Avtal om handledning (n) 

 

   

Beslut om avtal med annat lärosäte 

eller andra aktörer när extern 

handledning anlitas för genomförande 

av utbildning på grund- och avancerad 

nivå 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Avtal undertecknas av dekan eller av den person 

styrelsen utser 

 

Dekan, med rätt att vidaredelegera 

Avtal om gemensam examen (n) 

 

   

Beslut om avtal om gemensam examen  

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera. Avtal undertecknas av dekan 

eller av den person styrelsen utser 
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Överlåtande av förvaltningsuppgift 

(n) 

   

Beslut om avtal om överlåtande av 

förvaltningsuppgift avseende antagning 

och tillgodoräknande av utbildning 

 

UD Efter förslag av fakultets/områdesstyrelse. Får ej 

vidaredelegeras. Avtal undertecknas av UD eller den 

person UD utser. 

 

 

Inrättande av stipendium (n, s) 

 

   

Beslut om inrättande av stipendium för 

student antagen vid LiU 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan 

rätt att vidaredelegera 

Dekan 

Beslut i principiella ärenden fattas av 

FST. 

 


