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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 5 december 2013 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten (suppl) 

Jan Nordström verksamheten (p5-10) 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen (p4-10) 

Helén Fogelberg allmänna intressen 

Albin Mannerfelt studerande 

Magdalena Smeds studerande 

David Rosell  studerande (suppl) 

 

 

 

  Övriga: 

  Karin Enander  facklig företrädare (suppl) 

  Jens Isacsson  facklig företrädare 

  Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

    

 

    

Ej närvarande: 

Magnus Berggren verksamheten 

Astrid Lundmark allmänna intressen 

Linda Rattfält  studerande 

Janerik Lundquist facklig företrädare  

 

 

 

 

     

 

 

 

  



2013-12-05 
PROTOKOLL 

FST 13/8 
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 ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 

  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 13/7) läggs efter genomgång till handlingarna. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

Karin Enander (facklig företrädare) meddelar att löneförhandlingar för SACO 

nu är avslutade. 

 

 

13/8.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 
 Nya professorer: Xavier Crispin, ny professor i Organisk elektronik 

med inriktning termoelektriska material. Claudio Altafini, ny professor 

i Reglerteknik. Thomas Schön, befordrad professor i Reglerteknik. 

 Fyllnadsval till Universitetsstyrelsen: Magnus Berggren som för 

närvarande är ledamot i LiTH-styrelsen har blivit invald i 

Universitetsstyrelsen, som efterträdare till Anders Ynnerman då denne 

blivit utsedd till styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.  

 Högskolestiftelser: Departementet har meddelat att frågan behöver 

utredas mer. LiU har lämnat in sitt remissvar. 

 Examenshögtider: Den 30 november 2013 hölls LiTHs examenshögtid, 

med ca 200 diplomander och efterföljande middag med ca 600 gäster. 

Tryggve Holmmedaljer delades ut till 11 studenter.  Den 6 december 

hålls examenshögtid på LiU Malmsten för dessa studenter.  

 Nya forskningsbidrag: VR-NT delar ut ca 60 mkr till LiU. Jämfört med 

utdelningen till övriga lärosäten i Sverige blev LiUs andel drygt 6%, 

vilket är samma nivå som vid tidigare tillfällen. Vanya Darakchieva 

och Per Eklund (båda IFM) har tilldelats forskningsmedel samt 

utmärkelsen "Framtidens forskningsledare" av Stiftelsen för strategisk 

forskning. Atila Alvandpour (ISY) har tilldelats 9 mkr från Vinnova. I 

årets omgång av WAF, Wallenberg Academy Fellows, utsågs ingen 

nominerad från LiU. 

 Internationaliseringsplan 2014-2016: Ett tillägg har gjorts till 

fokusområde nr 4 "Ökad lärarmobilitet", med anledning av önskemål 

som framkom vid LiTH-styrelsemötet den 24 oktober 2013. 
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 Slutrapport har lagts fram på Universitetsstyrelsen angående FUF, 

Framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning. 

Fokus ligger på att mejsla ut fyra tydliga profilområden i Norrköping. 

Universitetsstyrelsen beslutar om den fortsatta arbetsprocessen i feb 

2014. Konkreta resultat väntas inom 1-3 år.  

 

 

6 Ny allmän studieplan för forskarutbildningsämnet Hållfasthetslära 

(Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas fastställa ny allmän studieplan för forskarutbildningsämnet 

Hållfasthetslära enligt handling.  

 

 

Dnr LiU-2013-00263 

 

 

7 Handlingsplan för Lika villkor på LiTH 2014 (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att efter justering fastställa Handlingsplan för Lika villkor på LiTH 

2014, enligt handling.  

 

 

Dnr LiU-2013-02031 

 

 

 

8 Studiehandbok inklusive utbildningsplaner 2014 (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas att delegera till dekanus att slutgiltigt fastställa Studiehandbok 

inklusive utbildningsplaner för 2014. 

 

 

Dnr LiU-2013-01589 

9 UK-ämbetets utvärdering av teknik- och ingenjörsutbildningar (Info) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information gavs om resultatet av UK-ämbetets utvärdering av teknik-och 

ingenjörsutbildningar i Sverige. Examina inom civilingenjör, högskoleingenjör, 

kandidat och magister/master har utvärderats utifrån de tre omdömena Mycket 

hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet.  

 

På LiU var det 35 examenstillstånd som utvärderades. De tre 

civilingenjörsexamina i Datateknik, Kemisk biologi och Kommunikation, 

transport och samhälle fick högsta betyg "Mycket hög kvalitet". 

 

Genomgång gavs av de olika delmål som civilingenjör, högskoleingenjör, 

kandidat respektive master/magister har utvärderats utifrån. Jämförelse gjordes 

även med övriga lärosäten i Sverige, där det kan konstateras att Chalmers har 

fallit mycket väl ut i denna utvärdering. 

 

Åtgärdsplan ska lämna in till UKÄ senast i oktober 2014 för alla examina som 

har fått omdömet "Bristande kvalitet". 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013-12-05 
PROTOKOLL 

FST 13/8 
4 (4) 

 

 
      Justerandes signatur 

 
Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

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

 

 

10 Åtgärdslista med anledning av UK-ämbetets tillsynsbesök (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Högskoleverket (numera UK-ämbetet) genomförde ett planerat tillsynsbesök 

på LiU i september 2012. Frågor ställdes om en rad olika områden, t ex 

organisation, kursvärderingar och studentrepresentation. Detta resulterade i en 

tillsynsrapport hösten 2013 där UK-ämbetet ger en bedömning avseende 

respektive område. 

 

LiU har beslutat om en åtgärdslista där man redogör för vilka åtgärder som 

kommer att vidtas kring de områden där UK-ämbetet framfört kritik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Magnus Borga 

 


