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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSTYRELSEN 

 

 

Anmälningar 

Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2015-06-03 (FST 15/4) 

 

Delegationsprotokoll –FST del 15  (löpande)     

http://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/ 

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten: http://www.liu.se/om-

liu/organisation/rektorsbeslutsmote/ 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 

 

Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten:  

http://www.liu.se/om-liu/organisation/rektorsbeslutsmote/ 

 

Befordringsärenden (universitetslektor, biträdande professor, professor).  
Rektors beslut 2015-05-13 (flera beslut).  

 

Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.  

Rektors beslut 2015-06-01. 

 

Fördelning av medel avseende vårterminen 2015 till kompletterande utbildning till lärare och 

läkare. Rektors beslut 2015-06-01. 

 

Beslut om kursklassificering. Rektors beslut 2015-06-01. 

 

Komplettering av beslut om kursklassificering, daterat 2015-06-01. Rektors beslut 2015-06-05. 

 

Anvisningar för rapportering av uppgifter på forskarnivå. Rektors beslut 2015-06-23. 

 

Begränsningar av rätten att registrera sig på kurser som sammanlagt omfattar fler än 45 

högskolepoäng. Rektors beslut 2015-06-23. 

 

Lokala föreskrifter för LiU international stipendier. Rektors beslut 2015-06-23. 

 

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


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSTYRELSEN 

 2015-09-30 
ANMÄLNINGAR 

FST 2015-5.04 
2(3) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (grund- och avancerad nivå). 

Rektors beslut 2015-06-23. 

 

Föreskrifter rörande examination och examinatorer. Rektors beslut 2015-06-23. 

 

Delårsrapport 2015 Linköpings Universitet. Rektors beslut 2015-08-10. 

 

Fördelning av Pedagogiska utvecklingsmedel 2015. rektors beslut 2015-09-04. 

 

Komplettering av universitetsstyrelsens beslut "Verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 

2015 samt plan för år 2016-2017" - utbildning på grundnivå och avancerad nivå - till följd av 

ändringar i regleringsbrev för universitet och högskolor respektive Linköpings universitet under 

juni 2015. Rektors beslut 2015-09-14. 

 

Fördelning av medel avseende vårterminen 2015 för anordnande av vidareutbildning av lärare 

som saknar examen. Rektors beslut 2015-09-14. 

 

 

Remisser 

 

Remissvar till Näringsdepartementet: Ang. betänkandet "Ökat värdeskapande ur immateriella 
tillgångar". Rektors beslut 2015-06-01. 

 

Remissvar till Näringsdepartementet: Slutbetänkande av Konkurrenskraftutredningen 

"Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 

trädgårdsnäring". Rektors beslut 2015-06-04. 

 

Remiss från Transportstyrelsen 2015-06-12: Remiss i efterhand av akutändring i 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart. 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2015-07-08: Högre utbildning under tjugo år. 

 

Remiss från Finansdepartementet 2015-09-01: Trygghetsutredningens betänkande Ökad 

trygghet för hotade och förföljda personer. 
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Externa skrivelser 

 

Utbildningsdepartementet 2015-05-28: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 
anslag 2:64. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor. 

 

Utbildningsdepartementet 2015-06-04: Fördelning av elektorer för region 6 enligt 6 § 
förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. 

 

Utbildningsdepartementet 2015-06-25: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 
Linköpings universitet 

 

Utbildningsdepartementet 2015-06-25: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 
universitet och högskolor 

 


