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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 5 sep 2012 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Igor Abrikosov verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande 

Martin Gollvik studerande 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

   

 

  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

  Per Larsson  kanslichef, p 1-6 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Helena Herbertsson p 7 

Annalena Kindgren p 7 

Ingela Wiklund p 7-10, 15-17 

Eva Berg  p 13-14 

    

 

   

Ej närvarande: 

Erik Janzén  verksamheten 

Magnus Berggren verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Slave Saveski  facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 
Beslutas att utse Jan Nordström att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 12/4, 2012-06-05) läggs efter genomgång till 

handlingarna.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

Janerik Lundquist, facklig företrädare för SACO, CF, informerar kort om att 

löneförhandlingar nu ska påbörjas.  

 

12/5.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 

 Forsknings- och Innovationspropositionen: Under en 10-årsperiod ska 

3 nya miljarder fördelas till yngre elitforskare och för rekrytering av 

utländska forskare. Vidare premieras högriskforskning i kombination 

kvalitetsbaserad (om-)fördelning. 
 Nya ingenjörsplatser: Fram till år 2018 ska 1600 nya civil- och 

högskoleingenjörsplatser ha inrättats i Sverige. 
 Nya professorer: Sergey Simak, befordrad professor i teoretisk fysik 

vid IFM, Johan Hyllner, adjungerad professor i teknisk biologi 

inriktning cellteknik vid IFM, Bengt Danielsson, gästprofessor i 

tillämpad biokemi vid ITN och Mikael Lindgren, adjungerad professor 

i kemisk fysik vif IFM. 
 Anställningsnämnden har många anställningsärenden på gång. Det är 

sedan 15 augusti klart med den nya tidsbegränsade 

meriteringsanställningen. 
 Erik Sandewall har tilldelats ett nyinrättat pris från det Europeiska AI-

sällskapet. Erik Sandewall har byggt upp verksamheten vid IDA. 
 På Shanghairankingen har LiU förbättrat sin placering från intervallet 

401-500 till 301-400. Inom kategorierna Engineering och Computer 

science ligger LiU i intervallet 101-150. 
 På rankinglistan Times Higher Education ligger LiU i intervallet 301-

350. 
 Idag den 5 sep 2012 äger Kalasmottagningen rum på Cloetta Center, 

där alla nya studenter välkomnas. 
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Per Larsson informerar om: 
 Pga problem med uppgradering av schemaläggningsprogrammet Time 

Edit kommer LiTH inte att kunna gå över till ny version hösten 2012 

 
 

6 Terminstider läsåret 2013/2014 ( Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa terminstider för läsåret 2013/2014, enligt handling. 

 

Beslutas att delegera till dekanus att besluta om terminstider 2013/2014 för 

MatNat-programmen och Basår/Bastermin. 

 

 

Dnr LiU-2012-00048 

 

 

7 Presentation programnämnd: 
KB, Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (Info)  

Föredragande: Helena Herbertsson, Annalena Lindgren 

 

Presentations gavs över nämndens pågående och framtida arbete. Frågor som 

nämnden jobbar med är söktrycket (detta är ett internationellt problem), 

samläsning, höga kostnader på kurser då flera av dem har stort laborativt inslag 

samt utveckling av kontakter inom den lokala arbetsmarknaden. Angående 

HSVs utvärderingar har nu KB-nämnden fått information om vilka 

examensmål som ska utvärderas inom kemiområdet. 

 

I senaste NSIn fick KB-nämndens utbildningar höga betyg och TB toppade 

listan över ”mest nöjda studenter” vid LiTH.  

 

En presentation gavs även av nämndens samtliga program avseende struktur, 

inriktningar, samläsning och ungefärligt antal studenter per program.  

 

 

 

8 Uppropssiffror ht 2012 (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Information gavs om uppropssiffror och antal registrerade på LiTHs 

utbildningar ht 2012. Jämförelse gjordes mot föregående år, samt mot övriga 

läsosäten i Sverige.  

 

I pressmeddelande från VHS informeras om att 2012 slogs rekord i Sverige vad 

gäller antal sökande till program och fristående kurser. Det var 357 893 

personer som sökte i år, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 

föregående år. 
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9 Utbildningsutbud 2013/2014 (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 
Kort genomgång av vilka förändringar som skett i utbildningsutbudet sedan 

fakultetsstyrelsen senast fattade beslut om det, 2011-09-01. 

 

Beslutas att efter justering fastställa utbildningsutbud 2013/2014 enligt 

handling. 

 

 

Dnr LiU-2012-00047 

10 Delegation till dekanus att besluta om ev inställande / ej annonsering av 
utbildningsprogram (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas att delegera till dekanus att besluta om ev inställande / ej annonsering 

av internationella masterutbildningar efter hörande av berörd programnämnd 

och institution. 

 

 

Dnr LiU-2012-00041 

11 Mötestider 2013 för tekniska fakultetsstyrelsen (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa mötestider 2013 för tekniska fakultetsstyrelsen enligt 

handling. 

 
 

Dnr LiU-2012-00043 

 

12 Beredningsgrupp för forskning och forskarstudier (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa beredningsgrupp för forskning och forskarstudier enligt 

handling. 

 

 

Dnr LiU-2012-00043 

 

13 Delårsbokslut 2012 (Info) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Information gavs om LiTHs delårsbokslut 2012.  

 

 

 

14 Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2013 (Beslut) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas att fastställa budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2013, 

enligt handling. 

 

 

 

 

 

 

 

Dnr LiU-2012-01425 
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15 Rektors delegationsordning (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson, Ingela Wiklund 

 

Beslutas att efter justeringar fastställa delegationsordning för tekniska 

fakulteten enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2012-00041 

 

16 Utseende examinator (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att Eva Enquist utses till examinator för kursen TAMS28 Matematisk 

statistik (6 hp) för TB/KB.  

 

Punkten justeras omedelbart. 

 

 

Dnr MAI-2012-00069 

 

17 Lägesrapport Högskoleverkets utvärderingar (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Utbildningarna i kemi har upptaktsmöte den 10 september. 

Matematikutbildningarna har upptaktsmöte dagen därpå. Fysik och Biologi har 

upptaktsmöte i månadsskiftet september/oktober. Utbildningarna i 

Teknikvetenskap (ca 40st för LiTHs del) har upptaktsmöte den 15 oktober. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Jan Nordström 

 


