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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2012-09-05,  FST 12/5 
Delegationsprotokoll – FST12 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
 
Innehåll i uppdraget som föreståndare för Centrum för undervisning och lärande (CUL). Rektors 
beslut 2012-08-27. 
 
Förordnande som tf föreståndare för Centrum för undervisning och lärande (CUL). Rektors beslut 
2012-08-27. 
 
Befordran till biträdande professor. Rektors beslut 2012-08-27. 
 
Fördelning av medel avseende vårterminen 2012 till kompletterande utbildning till lärare och läkare 
samt vidareutbildning av obehöriga lärare. Rektors beslut 2012-08-30. 
 
Inrättande av ett "nytt" Forum för forskarutbildning. Rektors beslut 2012-08-30. 
 
Utseende av ledamöter i Forum för forskarutbildning. Rektors beslut 2012-08-30. 
 
Befordran till biträdande professor. Rektors beslut 2012-09-24. (flera beslut) 
 
Befordran till professor. Rektors beslut 2012-09-24. 
 
Modell för fördelning av medel utifrån Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Rektors beslut 
2012-09-24. 
 
Fördelning av medel utifrån Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Rektors beslut 2012-09-26. 

Komplettering av universitetsstyrelsens beslut om "Budgetram för forskning och forskarutbildning 
mm avseende budgetåret 2013". Rektors beslut 2012-10-05. 
 
Lokala föreskrifter för studieavgifter på grund- och avancerad nivå för medborgare utanför EES 
inklusive Schweiz. Rektors beslut 2012-10-08. 
 
Fördelning av medel till vissa insatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 
anledning av universitetets årsbokslut för 2011. Rektors beslut 2012-10-08. 
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Komplettering  av universitetsstyrelsens beslut "Budgetram, planeringsförutsättningar och 
utbildningsuppdrag för perioden 2013-2015 avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Rektors beslut 2012-10-02. 

 
 
Externa skrivelser 
 
Utbildningsdepartementet 2012-08-16: Fördelning av elektorer enligt förordningen om 
elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. 
 
Utbildningsdepartementet 2012-09-20. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende 
anslag 2:70. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
 
Cancerfonden 2012-09-27: Förslag på ledamöter och suppleanter i Cancerfondens 
forskningsnämnd. 
 
Utbildningsdepartementet 2012-09-27: Uppdrag att ansvara för den svenska samordningen av det 
brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser. 
 
Internationella Programkontoret 2012-10-12: Kallelse till samrådsmöte för samverkan med 
Brasilien inom Vetenskap utan gränser. 

 
 

 
Konferenser 
 
TASET 2012-09-06: Inbjudan till "International Science, Technology and Engineering Conference, 
ISTEC 2012" 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 2012-09-08: Inbjudan till seminarium 
"Anpassningar till klimatförändringar" 
 
Nanotexnology 2012-09-24: Inbjudan till "Internatinal Conferences and Exhibition on 
Nanotechnologies & Organic Electronics" 
 
TASET 2012-09-24: Inbjudan till "International Educational Technology Conference, IETC 2013" 

Nanotexnology 2012-10-05: Inbjudan till "Internatinal Conferences on Nanosciences & 
Nanotechnologies (NN13)" 
 
ISFOE 2012-10-09: Inbjudan till "Internatinal Symposium on Flexible Organic Electronics 
(ISFOE13)" 

 
 
Remisser 
 
Remiss från VHS 2012-09-05: Införandet av Ladok3 

 

 

Stipendier och forskningsanslag 
 
Skogssällskapet 2012-09-24: Utlysning av forskningsmedel från Skogssällskapet och närstående stiftelser 

 


