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Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2014-06-05 (FST 14/4) 
Delegationsprotokoll –FST14 (löpande)     Beslut fattade av dekanus  

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 

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 

 
Beslut om kursklassificering. Rektors beslut 2014-06-09. 
 
Befordran till biträdande professor. Rektors beslut 2014-06-09. 
 
Separat antagning. Rektors beslut 2014-06-09. 
 
Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.  
Rektors beslut 2014-06-09. 
 
Anvisningar för genomförande av val till fakultetsstyrelser respektive styrelsen för 
utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet mandatperioden 2015-2017  -  nu fråga om 
reviderade anvisningar för valens genomförande (Reviderade valanvisningar, del II). Rektors 
beslut 2014-06-19. 

Befordran till professor / Befordran till universitetslektor / Förordnande på en anställning som 
adjungerad professor i teknisk biologi med inriktning mot analytisk bioteknik. Rektors beslut 
2014-06-23. (flera beslut) 
 
Delårsrapport 2014 Linköpings universitet. Rektor 2014-08-11. 
 
Komplettering av beslut "Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella 
examina". Rektors beslut 2014-08-18. 
 
Fördelning av medel avseende vårterminen 2014 till kompletterande utbildning till lärare och 
läkare, vidareutbildning av obehöriga lärare samt medel avseende 2014 för deltgande i 
försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och 
förskollärarutbildning. Rektors beslut 2014-08-25. 
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Konferenser 
 
ICCVIA`2015 och IBMSGS`2015, 2014-07-12: Inbjudan till "International Conference on 
Computer Vision & Image Analysis" och till "International BioMetrics & Smart Government 
Summit". 
 
Transportstyrelsen 2014-09-02: Inbjudan till workshop inför bildandet av en Flygsäkerhets- 
och analysgrupp. 
 

 
 
 
Remisser 
 
Remiss från Justitiedepartementet 2014-05-16: Genomförande av EU:s nya 
redovisningsdirektiv. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2014-05-21: Utvärdering för utveckling - om 
utvärdering av skolpolitiska reformer. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2014-06-04: Promemoria om avgifter inom ramen för 
ett utbildningssamarbete. 
 
Remiss från Trafikverket 2014-06-09: Förslag Nationell strategi och handlingsplan för 
användning av intelligenta transportsystem, ITS. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2014-06-17: Promemorian Examenspremier till vissa 
lärare. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2014-07-04: Nationell referensram för kvalifikationer 
för livslångt lärande. 
 
Omremiss från Transportstyrelsen 2014-07-14: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i 
Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder. 

Remissvar till Utbildningsdepartementet: Yttrande över promemorian "Avgifter inom ramen 
för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning". Rektors beslut 2014-08-18. 

Remissvar till Utbildningsdepartementet: Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat 
genomförande. Rektors beslut 2014-08-20. 

 

 

 

Skrivelser från övriga LiU 
 
Beslut gällande regler kring stängningsdatum för utbildning. Beslut från Antagningen 2014-05-22. 


