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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2014-01-29 (FST 14/1) 
Delegationsprotokoll –FST14 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 
Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 

Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten: http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 
 
Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten:  

http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv 

 
Anonyma examinationsformer. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Fördelning av medel avseende höstterminen 2013 till kompletterande utbildning till lärare och läkare 
samt vidareutbildning av lärare som saknar examen. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Ersättning 2014 för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Ersättning 2013 för validering av sökandes yrkeskunskaper som gäller för antagning till 
yrkeslärarutbildning. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Ersättning 2014 till fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap för kostnader i samband 
med kårobligatoriets avskaffande. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Utseende av styrelsen för Didacticum. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Fastställande av ersättningsbelopp till fakultetsstyrelserna och styrelsen för utbildningsvetenskap för 
verksamhetsåret 2013 avseende ordinarie utbildningsuppdrag. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Anmodan om kursklassificering 2014. Rektors beslut 2014-01-20. 
 
Sammanställning av medel till professorskontrakt för budgetåret 2014. Rektors beslut 2014-01-27. 
 
Sammanställning av medel till karriärkontrakt för budgetåret 2014. Rektors beslut 2014-01-27. 
 
Befordran till universitetslektor / biträdande professor. Rektors beslut 2014-01-27. (flera beslut) 
 
Rektryteringsmål för nyrekryterade lärare vid Linköpings universitet 2014. Rektors beslut 2014-02-14. 
 
Förordnande av ny ledamot i fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten. Rektors beslut 2014-02-17. 
 

http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv
http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv
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Revidering av studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området och Schweiz. Rektors 
beslut 2014-03-03. 
 
Fördelning av de Pedagogiska utvecklingsmedel som utannonserades 2013. Rektors beslut 2014-03-
07. 
 
 

 
Konferenser 
 
Changsha University 2014-01-27: Inbjudan till "The 2014 International Conference on Mechanism 
Science and Control Engineering". 
 
TATAA Biocenter 2014-03-05: Inbjudan till "Nordic Congress in Clinical Chemistry Gothenburg". 
 

 
 
 
Remisser 
 
Remiss från Miljödepartementet 2013-12-18: Betänkande av utredningen om nationell handlingsplan 
för säker användning och hantering av nanomaterial. 
 
Remiss från Jordbruksverket 2014-02-04: Angående förslag till rådets direktiv om kloning av 
nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion. 
 
Remiss från Riksidrottsförbundet 2014-02-06: Nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för 
Riksidrottsuniversitet (RIU). 
 
Remiss från Finansdepartementet 2014-02-10: Promemoria översyn av deponiskatt. 
 
Remiss från Näringsdepartementet 2014-02-12: Energimyndighetens uppdragsredovisning 
"Kontrollstation för elcertifikatsystem 2015". 
 
Remissvar till Miljödepartementet: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring 
av fosfor. Rektors beslut 2014-02-13. 
 
Remiss från Havs- och Vattenmyndigheten 2014-03-04: God Havsmiljö 2020 - Marin strategi för 
Nordsjön och Östersjön, del 3, Övervakningsprogram. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2014-03-05: Promemorian Vissa frågor om högskoleprovet. 

 

 

 

 

Externa skrivelser 
 
Utbildningsdepartementet 2013-12-12: Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 3:13 
Särskilda utgifter för forskningsändamål. 
 
Utbildningsdepartementet 2013-12-19: Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- 
och högskolerådet. 
 
Utbildningsdepartementet 2013-12-19: Utseende av nationella programkontor för Europeiska 
unionens program Erasmus+. 
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Utbildningsdepartementet 2013-12-19: Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende 
Universitetskanslerämbetet. 
 
Utbildningsdepartementet 2014-01-09: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende 
anslag 2:64. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor. 
 
Universitets- och högskolerådet 2014-02-17: Beslut angående "Ansökan om tillstånd att använda 
andra behörighetsvillkor för Civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi, internationell, vid 
Linköpings universitet."  
 
Universitets- och högskolerådet 2014-02-17: Beslut angående "Ansökan om tillstånd att använda 
andra behörighetsvillkor för Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik och elektroteknik, internationell, 
vid Linköpings universitet."  

 


