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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Onsdag den 5 november 2015 kl 09.15 – 12.00 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Anna Bergek verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Camilla Forsell verksamheten 

 Axel Hultman verksamheten (suppl.) 

 Svante Gunnarsson verksamheten 

 Martin Rantzer allmänintressen 

 Marie Westrin allmänintressen 

 Astrid Lundmark allmänintressen 

 Helén Fogelberg allmänintressen (suppl.) 

 Sebastian Brandtberg studerande 

 Seth Ramström studerande 

 Katarina Bengtsson forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard ekonomi, p 6-7 

 Karin Enander personalföreträdare (suppl) 

 Annalena Kindgren vik. kanslichef 

 Ingela Wiklund biträdande kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Övriga:  

 Erik Janzén verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Jens Isacsson personalföreträdare 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

     

Maria Boberg  Ulf Nilsson  Anna Bergek 

Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Anna Bergek att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställes enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående protokoll (FST 15-5, 2015-09-30) läggs efter genomgång till 

handlingarna. 

 

FST 15-5.13 Forskningskvalitet. Dekanus har fattat beslut på delegation 

och rapporten har genomgått språklig granskning och därefter 

distribuerats till berörda parter samt till rektor. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser och forskningsanslag: Knut och Alice Wallenberg, KAW, 
759 mnkr har delats ut till 25 forskningsprojekt i Sverige, varav 
2 projekt på LiU. Johanna Rosén: 37,5 mnkr under 5 år för 
forskning inom Tunnfilmsfysik, Borider. Erik Janzén 9 mnkr i 
fortsatta anslag för forskning inom Isotopic Control for 
Ultimate Material Properties. Vetenskapsrådet, VR,  
Bidragsbeslut har fattats angående stora utlysningen inom NT. 
248 mnkr har gått till Projektbidrag Unga Forskare och 934 
mnkr har gått till Projektbidrag. På LiU har 22 forskare fått dela 
på 74 mnkr, varav 4 är Unga forskare och 18 Projektbidrag. 
VINNOVA, Har haft i uppdrag att utvärdera lärosäten utifrån 
deras prestation och kvalitet i frågor som rör samverkan. I 
första utvärderingen fick 27 lärosäten dela på 60 mnkr, varav 
3,2 mnkr gick till LiU.  

 Årets alumner: Mihai Aldén, f.d. MT-student, arbetar med 
datamodellering av filmeffekter på Dreamworks. Kajsa 
Andersson, Lärarutbildningen, rektor på Skäggetorpsskolan. 
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_________     _________     _________ 

Den 10 nov 2015 får årets alumner var sin plakett på corson, 
Campus Valla. 

 Forskningspropositionen 2017-2020: Olika aktörer har 
inbjudits att komma med inspel till Forskningspropositionen 
som kommer om ca 1 år. LiUs inspel lyfter särskilt fram 
Basanslagens storlek och fördelning, Vikten av strategiska 
forskningsområden, Forskningens infrastruktur, Samverkan, 
nyttiggörande och innovation samt Autonomi och ökad 
självständighet. LiU har även lyft fram fyra områden som vi tror 
är viktiga och där vi tror att vi kan bidra: Framtidens arbetsliv, 
Framtidens konkurrenskraft, Framtidens hälso- och sjukvård 
samt Framtidens skola och lärande. 

 

 

6 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 

2016 

Dnr: LiU-2015-00345 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Budgetförslaget för utbildning på grund och avancerad nivå gås igenom. 
 

Beslutas att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad 

nivå vid LiTH 2016 och planeringsförutsättningar 2017-2018, enligt 

handling. 

 

 

7 Budget för forskning och forskarutbildning samt CENIIT vid 

LiTH 2016 

Dnr: LiU-2015-00345 

Föredragande: Ulf Nilsson, Magnus Borga 

 

Beslut 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 2016 och planeringsförutsättningar 2017-2018, 

enligt handling. 
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8 Översyn av kriterier hedersdoktorer 

Dnr: LiU-2015-01958 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut 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 ickeakademiska 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 

för att få fram förslag på hedersdoktorer. LiTH-styrelsen uppmanas 

också att höra av sig till dekanus om de har förslag på kandidater, 

speciellt kvinnliga kandidater. 

 

 

9 Studentundersökning 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Information Efter att ha fått direktiv från central nivå, vad Tekniska fakulteten bör 

jobba vidare med för att förbättra situationen för våra studenter, har 

arbetet nu börjat med att ta fram handlingsplaner. 

 

De två områden som fakulteten främst kommer att arbeta med är stress 

och LISAM. Åtgärder för att minska studenternas upplevda stress är bl 

a ökad tydlighet, förutsägbarhet samt återkoppling. Åtgärder för att 

förbättra LISAM är bl a att utveckla prestanda och funktionalism. 

 

Detta arbete sker både på nämnd-, institutions- och fakultetsnivå. 

 

Handlingsplaner ska vara klara till 1 feb 2016. 
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10 Doktorandundersökning 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Information Doktorandundersökningen har genomförts som en del av 

medarbetarenkäten. Generellt kan sägas att våra doktorander är nöjda 

med sin utbildning. Tre områden lyfts dock fram där förbättringar kan 

ske: Kursutbudet, Stress och Individuella studieplaner. Både 

institutioner och fakulteten jobbar vidare med detta. 

 

Den enskilt viktigaste faktorn för doktorandernas samlade upplevelse 

av sina studier är Handledningen. LiTH lyckas redan idag väl inom 

handledning – något vi ska värna om och bygga vidare på.  

 

Vad gäller deras svar på enskilda frågor i undersökningen ser vi att 

doktoranderna är mest nöjda över den service de får från 

Universitetsbiblioteket. Minst nöjda är de med utbudet av kurser som 

kan ge dem breddning inom deras forskningsområde. 

 

Störst förändring på fakultetsnivå sedan förra enkätundersökningen ser 

vi på studenternas vilja till fortsatt forskning och deras upplevelse av 

IT-servicen. Viljan att fortsätta forska efter disputationen har minskat 

med 0,4 enheter på en 5-gradig skala, medan upplevelsen att man får 

den IT-service de behöver har ökat med 0,3 enheter. På institutionsnivå 

syns större förändringar och där kan man se positiva effekter av 

åtgärder vidtagna efter den förra doktorandundersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


