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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 6 mars 2013 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Magnus Berggren verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande 

Martin Gollvik studerande 

 

   

 

  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

  Jens Isacsson  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

    

 

   

Ej närvarande: 

Linda Rattfält  forskarstuderande 

Slave Saveski  facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Anna Bergek att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 13/1, 2013-01-29) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

Dekanus rapporterar kring några punkter i föregående protokoll: 

FST 13/1.6b : Inga masterprogram ha ställts in, enligt delegation som gavs till 

dekanus 

FST 13/1.7 : LiTH fick ut 14,6 mkr i överproduktion 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

LinTek rapporterar att de kommer att fortsätta representera våra studenter. 

 

13/2.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 Utredning om kvalitet i forskningen. Information gavs om bakgrund till det 

per capsulam-beslut som fattades av styrelsen för Tekniska fakulteten 2013-

02-26.  

 Nya professorer: Nils Brenning (KTH) gästprofessor på IFM och Kenneth 

Asp, gästprofessor på ITN.  

 Information om de pågående utbildningsutvärderingarna, nu i UKÄs regi. 

Intervjuer har genomförts för kandidat- och masterutbildningar i biologi, 

kemi, kemisk biologi och matematik. Idag utförs intervju med fysik 

(kandidat och master). 

 Information om fakultetens hedersdoktorer 2013.  

 Masterantagningen: Söksiffrorna ligger på samma nivå som i fjol.  

 Information om universitetets nyligen startade projekt för en ny extern 

webb och Lisam-projektet som syftar till att ta fram en ny lärplattform. 

 

 

6 Presentation Forskarutbildningsnämnden (Info) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

En utförlig presentation gavs över hur Forskarutbildningsnämnden är 

organiserad, dess ledamöter och dess huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Presentation gavs även över hur forskarutbildning går till, behörighetskrav 

för att antas till forskarutbildning samt statistik över doktorandernas 

aktivitetsnivå över tid.  
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Trender som kan utläsas av statistiken pekar på att antal doktorander ökade 

stadigt fram till år 2003 varefter trenden bröts. Andel kvinnliga doktorander 

ligger stadigt kving 28% och andel utländska doktorander ökar stadigt. 

Mediantiden för doktorander ligger nu på 5 år inklusive 

institutionstjänstgöring. 
 

7 

 
Studier på forskarnivå – revidering av allmänna studieplaner för 
forskarutbildningsämnen (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas att fastställa beslut enligt handlingar: 

 

a) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 

genetik. Namnändring från molekylär genetik till genetik. 

b) Revidering av gemensam del av allmänna studieplaner för utbildning på 

forskarnivå, ämnen vid Institutionen för fysik, kemi och biologi 

c) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 

produktionsekonomi 

d) Revidering av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 

industriell organisation. Namnändring från projekt, innovationer och 

entreprenörskap till industriell organisation.  

e) Revidering av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen 

vid Institutionen för medicinsk teknik 

f) Revidering av allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå i ämnen 

vid Matematiska institutionen. Namnändring av beräkningsvetenskap till 

beräkningsmatematik och namnändring av tillämpad matematik till 

matematik 
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Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Anna Bergek 

 


