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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 5 december 2012 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Igor Abrikosov verksamheten 

Torkel Erhardsson verksamheten (suppl) 

Lennart Ljung  verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Helene Fogelberg allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande (p5-11) 

Martin Gollvik studerande 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

   

 

  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Jens Isacsson   facklig företrädare (suppl) 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef (p7-11) 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Matts Karlsson p 7 

Lennart Hågeryd p 7 

    

 

   

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Slave Saveski  facklig företrädare 

 

 

 

 

     

 

 

 

  



2012-12-05 
PROTOKOLL 

FST 12/7 
2 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

 

1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Magnus Borga att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 12/6, 2012-10-25) läggs efter genomgång till 

handlingarna.   

 

Dekanus meddelar att Åtgärdsplan till NSI (FST12/6.12) skickades in till 

rektor den 15 november 2012. 

 

Dekanus meddelade även att tidpunkt för 2013 års internat för LiTH-styrelsen 

har flyttats till den 5-6 mars 2013.  

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

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

SACOs löneförhandlingar nu är avslutade. 

 

 

12/7.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 VR stora utlysning: LiU har tilldelats 88mkr i projektbidrag från NT-

rådet. Bland annat har Olle Inganäs tilldelats 8mkr i rambidrag.  

 Johanna Rosén och David Engblom har utsetts till Wallenberg 

Academy Fellows . Processen att nominera nästa års kandidater pågår. 

LiU får nominera maximalt 10 kandidater varav minst 4 utanför LiU. 

 Även arbetet med att välja ut bidrag till KAWs projektansökningar 

pågår . 

 Det strategiska initiativet LiU Research Fellow, tidigare kallat LiU 

foass, har påbörjats. Vid utlysning inkom mer än 150 ansökningar. 

Beredningen pågår och väntas inte bli klar förrän tidigast i mars 2013.  

 LiTHs Examenshögtid ägde rum i Linköping Konsert & Kongress den 

24 nov 2012. På högtiden deltog drygt 220 diplomander. Tryggve 

Holm medaljen delades även ut. 
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 Fredagen den 7 december 2012 anordnas traditionsenligt 

examenshögtid i Stockholm för studenterna vid LiU Malmstens. 

 Nya professorer sedan förra sammanträdet: Jonte Bernard 

(ingenjörsvetenskapens didaktik) och Xiaolong Feng (adjungerad 

professor i maskinkonstruktion) 

 Lägesrapport angående HSVs kvalitetsutvärderingar: Självvärderingar 

inom kemi och matematik är klara. Självvärderingar inom fysik och 

biologi ska lämnas in nästa vecka. Självvärderingar inom 

teknikvetenskap (ca 40 självvärderingar) ska lämnas in senast den 18 

december 2012.  

 Universitetsstyrelsen har sammanträde den 7 december 2012. Beslut 

ska då bland att fattas om universitetets nya strategikarta. 

 

 
6 Förlängning av huvudhandledarskap (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Styrelsen beslutar att interimistiskt förlänga nuvarande huvudhandledarskap för 

Carina Marcus i avvaktan på en redovisning från IFM över den progression 

som skett vad gäller doktorandens forskarstudier sedan december 2011. En 

sådan redovisning bör göras så snart som möjligt dock senast den 30 juni 2013. 

  

 

Dnr LiU-2010-01843 

 

 

7 Presentation av programnämnd, MD, Programnämnden för maskinteknik 

och design (Info)  

Föredragande: Matts Karlsson 

 

En presentation gavs av nämndens befintliga programutbud samt planeringen 

inför starten av det nya programmet Aeronautical engineering. Nämnden 

presenterar vidare tankar både om nya utbildningsinriktningar och påbyggnader 

på befintliga program. Information gavs även beträffande status för 

kandidatarbeten på de olika civilingenjörsprogrammen.  

 

 

 

8 Ändring särskild behörighet forskarutbildning – matematikämnen 

(Beslut)  

Föredragande: Magnus Borga  

 

Beslutas att lydelsen, avsnittet särskild behörighet i allmän studieplan för 

beräkningsvetenskap, matematisk statistik, optimeringslära och tillämpad 

matematik, ska vara enligt följande: 

 

”Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap, 

matematisk statistik, optimeringslära och tillämpad matematik är den som 

fullgjort kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med 

anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete 

(examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant 

Dnr LiU-2012-00624 
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för forskarutbildningsämnet. (Här avses också kurser eller examensarbete i 

matematikorienterade, tillämpade ämnen.)”  

 

Den principiella frågan om särskild behörighet i forskarutbildningen tas upp 

igen på LiTH-styrelsens möte den 6 mars 2013. 

 

 

9 Inrättande av nytt forskarutbildningsämne – Industriell produktion 

(Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas att efter justering fastställa nytt forskarutbildningsämne i Industriell 

produktion enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2012-00624 

10 Studiehandbok inkl utbildningsplaner 2013  (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att delegera till dekanus att slutligt fastställa studiehandbok inklusive 

utbildningsplaner för 2013. 

 

 

Dnr LiU-2012-02018 

11 Teknikföretagens enkät (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

En presentation gjordes av den enkät som arbetsgivarorganisationen 

Teknikföretagen genomfört bland drygt 2700 civilingenjörsstudenter på de 7 

största tekniska lärosätena i Sverige, och 620 civilingenjörer utexaminerade för 

mellan 1 till 5 år sedan. Studien genomfördes under perioden mars-april 2012. 

Liksom i Sveriges ingenjörers tidigare studie är studenter och alumner från LiU 

de som är/var nöjdast av alla med sin utbildning.  

 

 

 

 

   
   
   
   
 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Magnus Borga 

 


