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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 5 september 2013 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten, p 5-15 

Lennart Ljung  verksamheten 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Lena Strömbäck allmänna intressen 

Albin Mannerfelt studerande 

Magdalena Smeds studerande 

Linda Rattfält  studerande 

 

 

 

  Övriga: 

  Janerik Lundquist facklig företrädare 

  Jens Isacsson  facklig företrädare 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Helena Rosander p7 

Eva Berg  p8-9 

    

 

    

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Jonas Jansson  allmänna intressen 
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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 13/5) läggs efter genomgång till handlingarna. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

Ulf Nilsson hälsar LinTeks nya representanter i LiTH-styrelsen välkomna. 

 

Marie Westrin informerar om att Ericsson i Linköping kommer att bygga ett 

ITC-center för test och utveckling av mjukvara på Mjärdevi Science Park.  

 

 

13/6.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 Ny professor: Martijn Kemerink, tillämpad fysik 

 Nya forskningsbidrag: Per Eklund, ERC Starting Grant 

och Magnus Berggren: KAW utrustningsbidrag till Swedish Research 

Laboratory for Printed Electronics 

 Rankinglistor: På ARWU-rankingen ligger LiU på plats 9-10 i Sverige 

och på plats 378 i världen. I rankinglistor för universitet som inte är 

äldre än 50 år ligger LiU på plats 51 i THE 100 under 50-listan och på 

plats 45 i QS 50 under 50-listan. 

 Att UKÄ:s utvärderingar har givit betyget Hög kvalitet till kandidat 

och master inom Kemi, Kemisk biologi, Fysik och Biologi. Resultat 

från utvärdering av Matematik väntas komma ca 11 sep och resultat 

från utvärdering av Teknikvetenskap väntas komma i oktober. 

 Remiss om Högskolestiftelser. Remissvar ska lämnas in 15 nov 2013. 

Huvudidéer i förslaget är att lärosäten som har ett särskilt behov av 

självständighet, flexibilitet och ökad internationell konkurrenskraft ska 

kunna ombildas till att bli Högskolestiftelser.  

 
 

 

6 Mötestider 2014 för Tekniska fakultetsstyrelsen (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen enligt handling. 

 

Dnr LiU-2013-00004 
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Terminstider 2014-2015 (Beslut) 

Föredragande: Helena Rosander 

 

Beslutas att fastställa terminstider 2014-2015 enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2013-00009 

 

 

 

 

8 Delårsbokslut 2013 (Info) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Information gavs om LiTHs delårsbokslut 2013. 

 

 

 

9 Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2014 och 

planeringsramar för 2015-2016 (Beslut) 

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas fastställa budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2014 och 

planeringsramar för 2015-2016, enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2013-01012 

10 Användning av betygsskalan ECTS (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas fastställa tillägg i Studiehandboken angående användning av 

betygsskalan ECTS, enligt handling. 

 

Noteras att denna möjlighet skall användas med stor återhållsamhet. 

 

 

Dnr LiU-2012-02018 

11 Ändring av namn på forskarutbildningsämnet Bildkodning samt 

revidering av allmän studieplan (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas fastställa ändring av namn på forskarutbildningsämnet Bildkodning 

till Informationskodning, samt revidering av allmän studieplan, enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2013-00263 

12 Ändring av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet 

Organisk elektronik, avsnittet Särskild behörighet (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas fastställa ändring av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i 

ämnet Organisk elektronik, avsnittet Särskild behörighet, enligt handling.   

 

 

Dnr LiU-2013-00263 

 

13 Uppropssiffror ht 2013 (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

I Sverige har 381 473 ansökningar till program och fristående kurser kommit i 

tid till ht 2013, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med förra året, 

enligt pressmeddelande från VHS. 
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Genomgång gavs över ansöknings- och registreringssiffrorna till LiTHs 

utbildningar, och jämförelse gjordes med hur de har förändrats sedan förra året. 

Antalet registrerade till Civilingenjörsutbildningar på LiTH ht 2013 har ökat 

med 6 procent sedan i fjol. 

 

Beslutas att dekanus, under tiden till nästa LiTH-styrelsemöte, får ta ställning 

till om man ska avvakta med annonsering av vissa internationella 

masterprogram inför ht 2014. Vid nästkommande LiTH-styrelsemöte den 24 

oktober 2013 får LiTH-styrelsen fatta beslut om eventuellt inställande av 

program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnr LiU-2013-00008 

14 Information om nytt Basår (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Då den nya gymnasieskolan (Gy 11) ändrar sina behörighetsgivande kurser 

behövs en anpassning/förändring av vårt Basår. Behovet av Bastermin minskar 

också i och med den nya gymnasieskolan. 

 

Presentation gavs över förslag på nytt Basår som ska fungera bättre 

tillsammans med den nya gymnasieskolan. 

 

 

 

15 Uppföljning angående ärende rörande vetenskaplig oredlighet (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information gavs över det uppföljningsarbete som Ulf Nilsson har vidtagit 

angående ärendet i vetenskaplig oredlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Anna Bergek 

 


