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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Kandidatprogrammet i Flygtrafik och logistik 

Ärendet 

Tekniska högskolan driver sedan 2010 en kandidatutbildning i Flygtrafik och logistik (FTL). 

Programmet startade efter önskemål från och diskussioner med LFV i syfte att akademisera den 

dåvarande behörighetsgivande utbildningen till flygledare.  

Programmet FTL har en gemensam start med tre terminer. Därefter väljer studenterna en av två 

profiler: 

 en Flygledningsprofil som inleds med tre terminers flygledarutbildning på Sturup bekostad av 

LFV och genomförd med annan huvudman än LiU. Motsvarande två terminer av denna 

utbildning tillgodoräknas på profilen. Utbildningen fortsätter därefter med en avslutande 

akademisk termin. För att få påbörja denna profil krävs ett lämplighetsintyg som utfärdas av 

LFV; 

 en traditionell akademisk kandidatutbildning under namnet Flyg- och transportlogistik. 

LFV har meddelat att man inte kan erbjuda studenter som antas hösten 2014 någon 

flygledarutbildning och att man till kommande år vill avsluta samarbetet kring det nuvarande 

programupplägget. Skälen är att LFV inte anser sig kunna anställa fler flygledare de närmaste 

åren samt att den förlängda kandidatutbildningen försvårar LFVs planering. Se 

http://www.lfv.se/sv/Nyheter/2014/Utbildning-av-flygledare-avslutas/ 

LFVs ställningstagande innebär en betydande förändring av förutsättningarna för programmet 

FTL. Den rent akademiska profilen Flyg- och transportlogistik kvarstår förvisso, men 

Flygledningsprofilen måste avvecklas redan till hösten 2014. 

Förändringen behöver hanteras akut då ansökan till höstens utbildningar öppnar den 17 mars. 

Fakultetsledningen och ansvarig programnämnd för Industriell ekonomi och logistik, gör 

bedömningen att avvecklingen av Flygledningsprofilen utgör en så omfattande förändring av 

programmet och kommer så sent att någon antagning till programmet FTL inte kan ske till 

hösten. Information om utbildningen har redan spridits i befintlig utbildningsplan och i 

universitetets utbildningskatalog och även om utbildningsplanen revideras och de nya 

förutsättningarna läggs ut på universitetets utbildningswebb finns en risk att personer söker till 

utbildningen utan vetskap om förändringarna. Detta eftersom ansökan görs genom den nationella 

webbplatsen ”antagning.se” där det inte finns någon möjlighet att kommunicera förändringen. 

Programmet bör därför ställas in till hösten och ersättas med en ny utbildning vars innehåll 

motsvarar den kvarvarande profilen. 

Beslut 

Med anledning av ovanstående beslutar fakultetsstyrelsen att 

 Ställa in kandidatprogrammet i Flygtrafik och logistik höstterminen 2014 

 Samtidigt ersätta programmet i Flygtrafik och logistik med ett nytt program med namnet 

Flygtransport och logistik som till innehåll motsvaras av profilen Flyg- och transportlogistik. 

 

http://www.lfv.se/sv/Nyheter/2014/Utbildning-av-flygledare-avslutas/
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Beslut per capsulam 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, Jan 

Lundgren, Jan Nordström, Lennart Ljung, Dan Jangblad, Astrid Lundmark, Marie 

Westrin, Albin Mannerfelt och Magdalena Smeds.  

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson    

Dekanus    

   Maria Boberg 

   Styrelsekoordinator  

 


