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Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Igor Abrikosov verksamheten (suppl) 

Jan Nordström verksamheten 

Fredrik Gustafsson verksamheten (suppl) p 3-10 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Albin Mannerfelt studerande 

Magdalena Smeds studerande 

 

   

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare (suppl) 

Jens Isacsson  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Helene Lidestam p 9 

    

   

Ej närvarande: 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

David Rosell  forskarstuderande 

Janerik Lundquist facklig företrädare 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Jan Nordström att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 14/1, 2014-01-29) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

 

Två st per capsulam-beslut har fattats sedan förra styrelsemötet: 

 

 FST PC 14/1, Kandidatprogrammet i "Flygtrafik och logistik".  
 FST PC 14/2, Hedersdoktorer på LiTH 2014. 

 

Dekanus föreslår att inför Promoveringen 2015 ska en nomineringskommitté 

tillsättas på LiTH som aktivt får gå ut på institutionerna för att få fram namn på 

lämpliga kandidater till LiTHs hedersdoktorer. 

 

Dekanus informerar även om att rektor på prov beslutat att minska från två till 

en promoveringshögtid per år. Beslutet innebär att promoveringshögtiden fr o 

m 2014 endast äger rum på våren, samt att högtiden fr o m 2015 förläggs till 

fredag-lördag, istället för torsdag-fredag så som det är nu. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/2.4 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Nya forskningsbidrag 

VR Rådsprofessur: Fredrik Gustafsson 50 mkr.  

SSF tillämpad matematik: Carl-Fredrik Westin 20 mkr.  

SSF elektronik: Magnus Berggren, 32 mkr. 

 Ranking. LiU avancerar till plats 40 (från plats 45) i QS World 

University Rankings över unga universitet i världen, Top 50 under 50. 

 Enkät om särbehandling. Dekanus har bloggat om enkäten och 

markerat att sådan behandling av våra kvinnliga studenter är helt 

oacceptabel, samt redogjort vad man nu planerar göra åt det.  

 Förra veckan åkte en delegation från LiU till storstadsregionen 

Guangzhou, Kina, för att teckna avtal med några av de 25 universitet 

som ligger där, bl a South China University of Technology och Jinan 
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University. Därefter fortsatte resan till University of Macau och till 

Hong Kong Polytechnic University. 

 Mastersiffror för årets ansökningsomgång presenterades (behöriga 

sökande och behöriga förstahandssökande). Jämförelser gjordes med 

hur siffrorna förändrats sedan förra året. 

 

 

 
6 Utseende fakultetens valberedning (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att utse fakultetens valberedning enligt handling. 

 

Beslutas att fastslå valberedningens uppdrag enligt handling. 

 

Beslutas att delegera till dekanus att vid behov ändra datum i §2 i ovanstående 

beslut om valberedningens uppdrag. (Datum som reglerar när lärare ska vara 

anställda vid LiU för att bli röstberättigade och valbara till programnämnderna 

vid LiTH, valet ht 2014.) 

 

 

 

 

 

 

Dnr LiU-2014-00004 

 

Dnr LiU-2014-00004 

 

Dnr LiU-2014-00003 

 

7 Inställande av programmet Flygtrafik och logistik (Info)  

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information ges om att kandidatprogrammet "Flygtrafik och logistik" ställs in 

till ht 2014 pga att LFV under de närmaste åren inte har behov av fler 

flygledare. Programmet ersätts med ett nytt program "Flygtransport och 

logistik". IL-nämnden arbetar vidare med frågan kring programmet. 

 

 

 

8 Förtydligande vad som avses med OH i Bokslutet 2013 (Info)  

Föredragande: Per Larsson 

 

Information ges om OH. LiU tillämpar sedan några år den ekonomiska SUHF-

modellen. Enligt denna modell fördelas alla anslag direkt till kärnverksamheten 

(dvs institutionerna) som sedan finansierar sin andel av fakulteternas och 

universitetsgemensamma kostnader. 

 

   

 

 

9 Fråga rörande forskningskvalitet (Info och Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson, Helene Lidestam 

 

Dekanus informerar om att ett förlag har kontaktat LiU angående ett misstänkt 

fall av ”självplagiering”. Dekanus ger information kring definitionen av 

självplagiering samt bestämmelser och riktlinjer som finns för bedömning av 

gränsdragning till oredlighet i forskning. 

 

Berörd forskare presenterar sin syn på och förklaring till vad som har inträffat. 

 

Dnr LiU-2014-00740 
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Styrelsen beslutar efter diskussion att det aktuella fallet inte kan betraktas som 

oredlighet i forskning, men finner likväl skäl att kritisera den omfattande 

återanvändningen av text och den oklara redovisningen av vad som är nya 

bidrag. Berörd forskare rekommenderas att dra tillbaka sin artikel. Dekanus 

uppdras att kontakta förlaget och informera om styrelsens slutsatser. 

 

Med anledning av det inträffade har dekanus för avsikt att genomföra en 

informationsinsats till LiTHs forskare rörande fenomenet självplagiering. 

Dekanus förespråkar även att universitetet definierar begreppet oredlighet i 

forskning och även antar gemensamma riktlinjer för god forskningssed.  

 

 

 

10 Inrättande av forskarutbildningsämnet Matematik vid ITN (Beslut) 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Beslutas att inrätta forskarutbildningsämnet Matematik vid ITN enligt 

handling. 

 

 

 

 

Dnr LiU-2014-00087 

   
 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                        Jan Nordström 

 


