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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten, sammanträde den 29 oktober 2014 

 

Närvarande  Ledamöter: 

Ulf Nilsson  verksamheten 

Anna Bergek  verksamheten 

Erik Janzén  verksamheten 

Jan Nordström verksamheten 

Fredrik Gustafsson verksamheten, suppl 

Astrid Lundmark  allmänna intressen 

Lena Strömbäck allmänna intressen, suppl 

Karin Jerner  studerande 

Matilda Leinsköld studerande 

David Rosell  forskarstuderande 

 

   

  Övriga: 

Karin Enander  facklig företrädare, suppl 

Jens Isacsson  facklig företrädare 

  Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

Maria Boberg   styrelsekoordinator 

Maria Mitradjieva p 6 

Annamaria Lindegaard p 7-8 

 

    

   

Ej närvarande: 

Magnus Borga verksamheten 

Jan Lundgren  verksamheten 

Lennart Ljung  verksamheten 

Jonas Jansson  allmänna intressen 

Dan Jangblad  allmänna intressen  

Janerik Lundquist facklig företrädare 

Per Larsson  kanslichef 
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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 14/5, 2014-09-17) läggs efter genomgång till 

handlingarna med följande justeringar/kommentarer. 

 

 Dekanus informerar om att delegationsbeslut fattats rörande separat 

antagning på samtliga internationella mastersprogram. 

 Vidare konstateras att föredragande på punkt 8 i protokollet ska ändras 

till Ulf Nilsson. 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

14/6.04 

 

 

5 Dekanus informerar om: 

 Att Anders Björn, MAI, befordrats till Professor i Matematik. 

 Att LiU klättrat till plats 26 i QS rankinglista Top 50 under 50. 

 Att forskningsprojekt ledda av Xavier Crispin och Ulf Helmerson fått 

projektmedel på 33 resp 23 mnkr från Knut och Alice Wallbergs 

forskningsstiftelse. 

 Att Thomas Ederth fått 6,4 mnkr från VR för forskning med särskild 

koppling till ESS. 

 Att LiU står som huvudman för 5 av 15 projektbidrag i Vinnovas 

program för Transport- och miljöinnovationer. 

 Att Jill Trewhella, University of Sydney, erhållit Tage Erlanders 

gästprofessur 2015 placerad vid Linköpings universitet. 

 Att Nobelpriset i fysik i år tilldelats bl a Isamo Akasaki som är 

hedersdoktor vid LiU och Hiroshi Amano med omfattande 

forskningssamarbete med forskare vid IFM. 

 

Anna Bergek informerar vidare om: 

 UKÄs utbildningsutvärderingar. Uppföljning görs nu av de examina 

som fick "Bristands kvalitet" ifjol. Det rör sig om 2 Masters-, 4 

Kandidat- och 1 Högskoleingenjörsexamen.  Exempel på åtgärder 

presenterades för att åtgärda den bristande måluppfyllelsen.  
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Dekanus informerar slutligen om: 

 Ett informationsmöte med Harriet Wallberg (fd rektor på KI) som  fått 

regeringens uppdrag att ta fram förslag på nytt kvalitetssäkringssystem 

för utbildning. Det preliminära förslaget innebär förändrade 

ansvarsroller där huvudansvaret för utbildningsutvärderingarna 

föreslås vila på lärosätena själva och UKÄ utvärderar lärosätenas 

interna kvalitetsarbete. Men UKÄ kommer även fortsättningsvis 

genomföra vissa egna utbildningsutvärderingar. Slutgiltigt förslag ska 

lämnas till departementet den 1 december. 
 

 
6 Information om UKÄs utvärdering av Forskarutbildning (Info) 

Föredragande: Maria Mitradjieva 

 

För att säkerställa att forskarutbildningen i Sverige håller hög kvalitet ska UKÄ 

genomföra en utvärdering av den med start 2015. Det finns i dagsläget över 

900 utbildningar på forskarnivå i Sverige. Avhandlingar kommer inte att 

granskas. Däremot kommer utvärderingsfrågorna att beröra t ex forskningens 

omfattning och kvalitet samt den interna kvalitetssäkringen. Tidplanen för detta 

arbete är att förslag lämnas och skickas på remiss till lärosätena i december 

2014. Svar på remiss lämnas i februari 2015. Därefter ska utvärderingen 

påbörjas senare under våren. 

 

 

 

 

 

 

7 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2015 

(Beslut)  

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Ulf Nilsson 

 

Ulf Nilsson redogör för huvuddragen i regerings budgetproposition för 2015 

avseende högre utbildning och forskning. Särskilt de överväganden som rör 

Linköpings Universitet. Därefter gås budgetförslaget för utbildning på grund- 

och avancerad nivå igenom. 

 

Beslutas att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid 

LiTH 2015 enligt handling. 

 

 

Dnr LiU-2014-01125 

8 Budget för CENIIT och för forskning och forskarutbildning vid LiTH 

2015 (Beslut)  

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Ulf Nilsson 

 

Budgetförslaget för forskning och forskarutbildning inklusive fördelningen av 

CENIIT-medel gås igenom. 

 

Beslutas att fastställa budget för CENIIT och för forskning och 

forskarutbildning vid LiTH 2015 enligt handling. 

 

 

 

 

Dnr LiU-2014-01125 
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9 Översyn kriterier hedersdoktorer (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas att fortsatt tillämpa tidigare kriterier för utseende av hedersdoktorer 

vid LiTH.  

 

"LiTH:s policy är att till hedersdoktorer utse i första hand vetenskapligt 

mycket välmeriterade personer med betydande personlig koppling till 

verksamheten vid LiTH. I andra hand kan det röra icke-akademiska personer 

som haft stor betydelse för LiTH:s utveckling. Den som redan är doktor vid en 

svensk teknisk fakultet kan inte bli hedersdoktor vid LiTH." 

 

Dekanus kommer inom kort att gå ut med förfrågan till institutionerna, samt 

tillsätta en nomineringsgrupp till sin hjälp för att ta fram förslag på 

hedersdoktorer 2015. 

 

 

Dnr LiU-2013-01748 

10 Ändrat datum för LiTH-styrelsens internat 2015 (Beslut) 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslutas fastställa att LiTH-styrelsens internat äger rum den 4-5 mars 2015. 

 

 

Dnr LiU-2014-00002 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras 

 

 

 

Maria Boberg                     Ulf Nilsson, dekanus                                        Jan Nordström 

 


