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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Instruktion för Programnämnder vid tekniska fakulteten under 
tidsperioden 2013-01-01 – 2015-06-30 
 

Instruktionen gäller följande programnämnder: 

 

 data- och medieteknik (DM) 

 elektroteknik, fysik och matematik (EF) 

 industriell ekonomi och logistik (IL) 

 kemi, biologi och bioteknik (KB) 

 maskinteknik och design (MD) 

Programnämnd skall planera, följa upp och utvärdera utbildningen samt säkerställa ständig 

kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde. Vid fullgörande av sina uppgifter skall programnämnd 

samarbeta med berörda institutioner. 

Särskilt åligger det programnämnd att  

1. Utveckla och förnya utbildningen i enlighet med fakultetsstyrelsens riktlinjer, med beaktande 
av forskningens utveckling, samhällets och yrkeslivets krav och studenternas önskemål. 

2. Hos fakultetsstyrelsen föreslå de större åtgärder i fråga om utbildningen som är påkallade, 
inklusive större ändringar i utbildningsplanen som påverkar utbildningens mål. 
Nya profiler/inriktningar rapporteras fortlöpande till dekanus. 

3. Föreslå fakultetsstyrelsen dimensionering av utbildningen/arna.  

4. Föreslå fakultetsstyrelsen överintag(urvalssiffror)inför antagning till program. 

5. Säkerställa att kurser och andra utbildningsmoment som ingår i ett program samordnas 
pedagogiskt och studieorganisatoriskt.  

6. Ansvara för att verksamheten följs upp och utvärderas samt för utveckling och tillämpning av 
system för kvalitetsförbättring.  

7. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för framställningar till regering och riksdag,  

8. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för budget. 

9. Lämna fakultetsstyrelsen underlag för årlig resultatredovisning. 

10. Ansvara för underlag till information om utbildningen till presumtiva studerande, till 
underliggande utbildningssystem och till arbetsmarknaden.  

11. Ansvara för internationaliseringsarbetet inom nämndens område enligt fakultetsstyrelsens 
riktlinjer. 
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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

 

 

Sammansättning  

Programnämnd för  Nämndens sammansättning 

 Lärare Studenter Externa ledamöter 

Maskinteknik och design  6 3 3 

Elektroteknik, fysik och matematik 6 3 3 

Industriell ekonomi och logistik 6 3 3 

Data- och medieteknik 6 3  3  

Kemi, biologi och bioteknik 6 3 3 

 

Nämndernas ledamöter ska ha personliga suppleanter. 

Nämnden utser inom sig vice ordförande.  

Vid lika röstetal vid omröstningar har ordföranden utslagsröst. 

 

  
Ärendenas handläggning:  

 enligt arbetsordning för Linköpings universitet 2012 (DNR: LiU-2011-01353) 

 programnämnden får överlämna till en eller flera ledamöter eller till en eller flera suppleanter eller 

till en eller flera arbetstagare vid högskolan eller till styrelsen för institution eller annan 

arbetsenhet att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de bör prövas av nämnden  

 

 

 

 

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, Erik Janzén, Magnus Berggren, Jan Nordström, Lennart Ljung, 

Jonas Jansson, Astrid Lundmark, Marie Westrin, Niclas Söör och Martin Gollvik. Vidare har 

närvarit facklig representant Janerik Lundquist, kanslichef Per Larsson, biträdande kanslichef och 

föredragande Ingela Wiklund, och styrelsekoordinator Maria Boberg. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsekoordinator 
 
 


