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      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 25 april 2013 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Magnus Berggren verksamheten 

Torkel Erhardsson verksamheten (suppl), p1-7, 12 

Lennart Ljung  verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Helén Fogelberg allmänna intressen 

Niclas Söör  studerande 

Johan Högdahl studerande (suppl) 

Linda Rattfält  forskarstuderande, p1-7, 12 

 

 

 

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare (suppl) 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Per-Olof Brehmer p7 

Svante Gunnarsson p8 

    

 

   

Ej närvarande: 

Jan Nordström verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Martin Gollvik studerande 

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 kompletteras med en punkt: ”p14. Extra sammanträde med 

LiTH-styrelsen”. Punkterna behandlas i följande ordning 1-7, 12, 8-11, 13-14. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 13/2, 2013-03-06) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

13/3.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 LinTeks kårledning för 2013-2014 har utsetts. Ytterligare två 

deltidsledamöter utses i maj 2013. LinTeks nya styrelse tillträder 1 juli 

2013. 

 13 lärare är nominerade till LinTeks pedagogiska pris Gyllene moroten. 

Den 3 maj 2013 meddelas vem som får utmärkelsen.  

 Stefan Anderberg, är föreslagen som professor i industriell ekologi.  

 Göran Gustafssonpriset i fysik har tilldelats Mats Fahlman.  

 Lars Hultman blir ny vd för Stiftelsen för strategisk forskning. 

 Regeringens vårbudget: Förslag om 1400 nya platser inom 

ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar år 2013 och 2014. 

Förslaget kan innebära att LiTH får 70 extra platser till 

ingenjörsutbildningarna för 2013 och 2014.  

 Det brittiska företaget i-Graduate har genomfört en ny omgång av  

"International Student Barometer" bland internationella studenter. På 

frågar " Overall satisfaction" hamnade LiU i år på plats 5 (av ca 200 

lärosäten) i världen, och på 3:e plats såväl i Europa som i Sverige. 

 LiU Research Fellow har i år ca 165 sökande varav 20 kallas på intervju.  

 Norrköping har av SFS utsetts till årets studentstad 2013/14. 

 Erik Johnssons stipendiefond har haft sitt årliga sammanträde. Ett 40-tal 

studenter på I-programmet får stipendier för studier utomlands. 

 

 

6 Presentation CENIIT (Info) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

En presentation gavs över CENIITs arbete och dess styrelse. 

 

CENIIT fungerar som ett fakultetsinternt forskningsråd som stödjer 

forskningsprojekt inom området "informationsteknologins användning 

inom industrin". För närvarande pågår 17 projekt. CENIIT hade en work-
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shop den 15-16 april då 15 av projekten presenterade sig. 

 

Antal avslutade projekt (och därmed även nya påbörjade projekt) per år 

kan variera allt mellan 1-5. CENIIT kommer att sträva efter att få en 

jämnare spridning mellan åren så att man alltid försöker ligga på 3 

avslutade /påbörjade projekt per år, vilket ger en jämnare belastning. 
 

 

 

7 

 

Utredning av forskningskvalitet (Info) 

Föredragande: Per-Olof Brehmer 

 

Punkten bordlades efter information och diskussion. 

 

 

 

 

 

 

8 Masterprogrammet MPN, namnjustering samt information om 

utvecklingsarbetet kring programmet (Beslut, Info) 

Föredragande: Svante Gunnarsson 

 

Beslutas att Masterprogrammet Materials Physics and Nanotechnology, MPN 

ska ändra namn till Materials Science and Nanotechnology. 

  

Information gavs om programmet. Det är ett av de mindre masterprogrammen, 

med studenter som kommer hit via avtal från Taiwan och Thailand. Man ser för 

närvarande över och förnyar avtalen med universiteten i Taiwan och Thailand. 

Man ser även över innehållet i programmet. 

 

Dnr LiU-2013-00006 

9 Nya huvudområden på kandidatnivå (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas fastställa nya huvudområden inom Bioteknik, Medicinsk teknik och 

Teknisk fysik och elektroteknik enligt handling. 

 

Beslutet justerades omedelbart. 

 

Information gavs även om bakgrunden till förslagen. Enligt tidigare beslut ska 

kandidatexamen inom civilingenjörsutbildningar vara fullt utbyggda till vt 2014. 

 

Dnr LiU-2013-00007 

10 Söksiffror ht 2013 (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Presentation gavs över söksiffror till universitet och högskolor ht 2013. 

Jämförelser gjordes såväl mot förra årets statistik som mot övriga lärosäten. 

 

I år har det kommit in 381 440 anmälningar till landets högskolor/universitet 

inför hösten, vilket är en ökning med 6 procent sedan i fjol. Populäraste 

utbildningarna i landet är Läkare, Jurist och Ekonom. Populäraste 

civilingenjörsprogrammet är Industriell ekonomi.  

 

LiTHs söksiffror ser ungefär ut som föregående år. Antalet förstahandssökande 

till civilingenjörsprogrammen är nästan exakt desamma medan antalet 

förstahandssökande till högskoleingenjörsprogrammen har ökat med 9 procent 

jämfört med förra året. Biologirelaterade program har över lag gått bra jämfört 

med förra året. Det nya civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik har 4 
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förstahandssökande per plats. 

 

 

11 Delegation till dekanus att besluta om urvalssiffror ht 2013 (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att delegera till dekanus att beslut om urvalssiffror till ht 2013. 

 

Dnr LiU-2013-00003 

12 Presentation av doktorandernas MDU (Medarbetar- och doktorandenkät) 
(Info) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Utförlig presentation gavs om resultatet från doktorandenkäten. Jämförelser 

gjordes mot förra enkäten från 2010, och mellan LiTH och LiU. Generellt kan 

sägas att doktoranderna på LiTH har blivit mer nöjda med sin handledning, 

sedan förra enkäten genomfördes. 

 

Bland LiTHs doktorander är det ca 75 procent som bedömer sin 

forskarutbildning som bra eller mycket bra.  

 

Sammantaget kan sägas att man inte ser några stora problem i svaren hos LiTHs 

doktorander. Det finns några mindre frågor som behöver åtgärdas. En 

handlingsplan kommer att tas fram för detta. 

 

 

13 Utseende av ledamöter och ordförande i Nämnden för skolsamverkan (NSS) 

(Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

a) Beslutas att till ny ordförande i Nämnden för skolsamverkan utse nuvarande 

ledamoten: universitetslektor Lasse Alfredsson. Han ersätter professor Michael 

Hörnquist som har begärt att bli entledigad som ordförande och ledamot i NSS.  

 

b) Beslutas att delegera till dekanus att hitta ny ledamot som ersätter Michael 

Hörnquist 

 

 

 

 

 

Dnr LiU-2013-00004 

 

 

 

Dnr LiU-2013-00003 

14 Extra sammanträde med LiTH-styrelsen (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att LiTH-styrelsen träffas den 15 maj 2013, kl 13-15 för ett extra 

sammanträde. 

Dnr LiU-2013-00004 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Lennart Ljung 

 


