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      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 25 okt 2012 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Igor Abrikosov verksamheten (p 1-11) 

Magnus Berggren verksamheten (p 5-13) 

Torkel Erhardsson verksamheten (p 8-13) 

Lennart Ljung  verksamheten 

Astrid Lundmark allmänna intressen (p 6-13) 

Lena Strömbäck allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande 

Martin Gollvik studerande 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

   

 

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Mathias Henningsson p 1-8 

Eva Berg  p 9-11 

    

 

   

Ej närvarande: 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Slave Saveski  facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Lennart Ljung att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 12/5, 2012-09-05) läggs efter genomgång till 

handlingarna.   

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

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

löneförhandlingar nu är i sin slutfas. 

 

Niclas Söör, LinTek, informerar om pågående kåransökan, och om 

Påverkansveckan som ska hållas nästa vecka. 

 

12/5.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Knut och Alice Wallenberg: Stefan Thor har tilldelats forskningsmedel 

på 5 år för forskning kring ”stamceller”. Ulf Helmersson har tilldelats 

forskningsmedel på minst 2 år för forskning kring skräddarsydda 

nanopartiklar.  
 ERC Starting Grant, Bryssel: Xavier Crispin och Tino Ebbers har 

tilldelats Starting grants 
 SSF: Lars Hultman har tilldelats forskningsmedel på 25 miljoner  
 Ny professor: Xiaolong Feng, adjungerad professor i 

maskinkonstruktion 
 På Rankinglistan QS har LiU klättrat minst 70 platser till plats 340. 

 Även i  rankinglistan Times Higher Education ligger LiU i intervallet 

301-350. 
 Teknikföretagen har genomfört en enkätundersökning bland 

civilingenjörsstudenter och alumner. Teknikföretagen arbetar bl a för 

en starkare yrkeslivskoppling i utbildningarna. Mer information om 

detta kommer vid nästa LiTH-styrelsemöte. 
 Sverige har tecknat avtal med Brasilien angående studenter som ska 

komma hit och studera inom programmet Science without borders. LiU 

deltar nu också i forskningsinstitutet CISB utanför Sao Paulo. 
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6 Nedläggning program ( Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att Mastersprogrammet i Software Engineering and Management 

(SEM) läggs ner. 
 

 

Dnr LiU-2012-00045 

 

 

7 Ii & Yi kandidatarbete (Beslut)  

Föredragande: Mathias Henningsson 

 

Beslutas att civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi – internationell och 

Teknisk fysik och elektroteknik – internationell tillsvidare undantas från 

beslutet att samtliga civilingenjörsprogram ska innehålla ett obligatoriskt 

kandidatarbete fr o m 2014. 

 

 

Dnr LiU-2012-00045 

8 Presentation programnämnd: 

IL, Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (Info)  

Föredragande: Mathias Henningsson  

 

En presentation gavs över nämndens samtliga program samt vilka större 

förändringar, mål och utmaningar som rör respektive program.  

 

 

 

9 Budgetförutsättningar (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson, Per Larsson 

 

Information gavs om statliga satsningar i budgetpropositionen, Forsknings & 

innovationspropositionen samt tidigare beslut i universitetsstyrelsen, som 

skapar ramar och förutsättningar för LiTHs budget för utbildning samt 

forskning och forskarutbildning 2013. 

 

 

 

10 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2013 

(Beslut) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid 

LiTH 2013 enligt handling inklusive att delegera till dekanus att slutligt 

fastställa antalet utannonserade platser. 

 

 

Dnr LiU-2012-01425 

11 Budget för CENIIT och för Forskning och forskarutbildning vid LiTH 

2013 (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga, Eva Berg 

 

a) Beslutas att fastställa budget för CENIIT 2013 enligt handling. 

 

b) Beslutas att efter justeringar fastställa budget för Forskning och 

forskarutbildning vid LiTH 2013 enligt handling. 

Dnr LiU-2012-01425 
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12 NSI, presentation av fakultetens åtgärdsplan (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund, Ulf Nilsson 

 

Undersökningen NSI (Nöjd Student Index) har genomförts tre gånger hittills på 

LiU: 2008, 2010 och 2012. Resultatet för LiTHs del har sett bra ut, men tre 

åtgärdsområden har valts ut: Diskriminering pga kön, Studievägledning, främst 

tillgänglighet, och Information om utlandsstudier. Handlingsplan med förslag 

på åtgärder ska lämnas in den 15 nov 2012.  

 

 

 

13 Lägesrapport Högskoleverkets utvärderingar (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information gavs om den tidplan som finns för utvärderingsarbetet inom 

området Teknikvetenskap. Upptaktsmöte hölls den 15 oktober. Det har därefter 

fastställts vilka examensmål  som ska ligga till grund för utvärderingarna av 

Kandidatexamen, Masterexamen, Högskoleingenjörsexamen och 

Civilingenjörsexamen.  

 

 

   
   
   
   
 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Lennart Ljung 

 


