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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 29 april 2014 

 

Närvarande  Ledamöter: 

 

Anna Bergek  verksamheten 

Magnus Borga verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Marie Westrin  allmänna intressen 

Lena Strömbäck allmänna intressen 

Albin Mannerfelt studerande 

Magdalena Smeds studerande 

Katarina Bengtsson forskarstuderande (suppl) 

 

   

  Övriga: 

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Jens Isacsson  facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Eva Berg  p 8 

    

   

Ej närvarande: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen 

David Rosell  forskarstuderande 
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1 Utseende av justeringsperson 

 

Beslutas att utse Erik Janzén att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll (FST 14/2, 2014-03-20) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/3.04 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Dekanus Ulf Nilsson är sjukskriven fyra veckor. Våra två Prodekanus 

Anna Bergek och Magnus Borga tar över det löpande under denna tid. 

Anna Bergek går in som ordförande vid dagens LiTH-styrelsemöte. 

 Nya professorer: Tom Zimke, gästprofessor i kognitiva system. Martin 

Holmberg, gästprofessor i tillämpad fysik. 

 Självplagiering: Uppföljning av vad som har hänt sedan förra LiTH-

styrelsemötet då ärendet "Fråga rörande forskningskvalitet" togs upp. 

Aktuell artikel är nu återtagen. Chefredaktören på tidningen har 

informerats om vår styrelses resonemang och beslut, och han har gett 

positiv respons på vårt agerande i denna fråga. 

 International Student Barometer 2013: Detta är den största 

studentenkät som genomförs bland studenter som läser utomlands. Det 

är 143 000 studenter som har svarat, fördelade på 178 lärosäten i 13 

länder. I Sverige har 8 lärosäten deltagit i undersökningen. LiU har i år 

halkat ner från 1:a plats i Europa till 5:e plats. LiU får toppbetyg i bl a  

"Miljövänlig attityd" och "Lärandeutrymmen". Förbättringsområden 

som vi ser är däremot bl a "Sociala kontakter med svenskar". 

Mentorsprogram drivs på försök för att förbättra kontakten med 

svenskar, men problemet kvarstår dock ännu. Styrelsen önskar att 

fakulteten följer utvecklingen inom området. 

 

 

 

6 Söksiffror ht 2014 (Info) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Det blev nytt anmälningsrekord till högre utbildning i Sverige, ht 2014. Trots 

att antalet 19-åringar minskar i riket nu så ökar antalet sökande till högre 
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utbildning. Detta pga att det är fler och fler studenter i gruppen +24 år som 

söker till högre utbildning. 

 

Jämförelser gjordes mellan andelen förstahandssökande till olika lärosäten i 

Sverige, under de senaste 5 åren. Statistik visades även över hur antalet 

förstahandssökande per den 15 april har ökat till LiU, under åren 2008-2014.  

Antalet förstahandssökande totalt låg på 11500 studenter år 2008, jämfört med 

14 700 studenter år 2014. Antalet förstahandssökande till program låg på 7 700 

studenter år 2008, jämfört med 10 600 studenter 2014. 

 

Siffror visades även på antal förstahandssökande per program vid LiTH, där vi 

ser att söktrycket ökat till civilingenjörsutbildningarna. 

 

 

7 Delegation till dekanus att besluta om urvalssiffror ht 2014 (Beslut)  

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas att delegera till dekanus att besluta om urvalssiffror ht 2014. 

 

 

Dnr LiU-2014-00001 

8 Revidering av Budget för Forskning och forskarutbildning vid LiTH 2014 

(Beslut)  

Föredragande: Eva Berg 

 

Beslutas att revidera budget för forskning och forskarutbildning enligt 

handling.   

 

 

Dnr LiU-2014-01012 

9 Ledamöter till fakultetsstyrelsens valberedning (Beslut) 

Föredragande: Per Larsson 

 

Beslutas att fastställa ledamöter till fakultetsstyrelsens valberedning enligt 

handling. 

 

 

Dnr LiU-2014-00002 

10 Utbildningsutbud vid LiTH ht 2015 (Beslut) 

Föredragande: Ingela Wiklund 

 

Beslutas att efter justering fastställa Utbildningsutbud vid LiTH 2015 enligt 

handling. 

Dnr LiU-2014-00006 

   
 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Anna Bergek, prodekanus                        Erik Janzén 

 


