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Anmälningar 

Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2016-03-03 (FST 2016-2) 

 

Delegationsprotokoll –FST del 2016  (löpande)     

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

 

Övriga protokoll 

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

liu/organisation/rektorsbeslutsmote/ 

 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 

 

Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten:  

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

 

Anställningsärenden: Befordran till professor, Anställning som professor. Rektors 
beslut 2016-02-08 (flera beslut)  

 

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå. 

Rektors beslut 2016-02-22. 

 

Ersättning 2016 till fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap för 

stöd till studentinflytande. Rektors beslut 2016-02-29. 

 

Fördelning av medel avseende höstterminen 2015 till kompletterande utbildning till 

lärare och läkare samt vidareutbildning av lärare som saknar examen samt för 

under 2015 genomförda valideringar inför antagning till yrkeslärarutbildning. 

Rektors beslut 2016-02-29. 

 

Fördelning av medel avseende vårterminen 2016 för anordnande av 

vidareutbildning av lärare som saknar examen. Rektors beslut 2016-02-28. 

 

Sammanställning av medel till professorskontrakt för budgetåret 2016. Rektors 

beslut 2016-02-29. 

 

Sammanställning av medel till karriärkontrakt för budgetåret 2016.  

Rektors beslut 2016-02-29. 

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
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Sammanställning av medel till LiU-forskarassistenter / LiU Research fellows för 

budgetåret 2016. Rektors beslut 2016-02-29. 

 

Ersättning 2015 för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och 

övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning.  

Prorektors beslut 2016-03-14. 

 

Övergripande mål och riktlinjer för studievägledningen vid Linköpings universitet. 

Rektors beslut 2016-03-14. 

 

 

 

Stipendier och Forskningsanslag 

 

Vetenskapsrådet 2016-02-25: Etableringsbidrag och Projektbidrag inom 
naturvetenskap och teknikvetenskap 

 

Novo Nordisk Fonden 2016-04-07: Utlysning av "Novozymes Prize 2017" 
 

 

Remisser 

 

Remiss från Lantmäteriet 2016-02-18: Lantmäteriets förslag till föreskrifter om 
spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information. 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2016-03-09: Förfrågan om intresse av att 
bedriva kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning 
motsvarande en svensk högskoleutbildning. 
 
Remiss från Finansdepartementet 2016-03-10: Återvinning ur nedlagda 
avfallsanläggningar 
 
Remiss från Utbildningsdepartementet 2016-04-14: Remiss av betänkandet 
Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) 

 


