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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 22 september 2016 kl 09.15 – 15.15 

Lokal: Rektors konferensrum Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Anna Bergek verksamheten 

 Erik Janzén verksamheten 

 Camilla Forsell verksamheten 

 Axel Hultman verksamheten (suppl.) 

 Svante Gunnarsson verksamheten 

 Martin Rantzer allmänintressen 

 Astrid Lundmark allmänintressen 

 Erik Claesson studerande 

 Jonatan Nygren studerande 

 Katarina Bengtsson forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard p 6 

 Stefan Holmlid p 13 

 Jonas Lövgren p 13 

 Ann-Kristine Järrendahl p 14 

 Catharina Karlsson-Foo p 14  

 Mathias Henningsson p 14  

 Helena Herbertsson p 14  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Karin Baardsen personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Magnus Borga  verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Marie Westrin allmänintressen 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

     

Maria Boberg  Ulf Nilsson  Svante Gunnarsson 

Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Svante Gunnarsson att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställes enligt utsänt förslag. Punkterna 

behandlades i följande ordning: p1-6, p8-9, p7, p10-11, p13-14, p12. 

Punkt 15 bordlades. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående protokoll (FST 16-4, 2016-06-02) läggs efter genomgång 

till handlingarna.  

 

FST 16-3.09: Vid förra styrelsemötet informerades om att dekanus har 

fastställt huvudområdesbeskrivning Flygteknik.  

 

FST 16-4.08: Delegationsbeslut har fattats gällande engelska 

översättningar av forskarutbildningsämnen och ämnesområden. 

 

 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Janerik Lundquist: LiU har klättrat upp till plats 21 på QS World 

University Rankings över de 150 yngsta universiteten i världen. På 

deras lista över alla universitet i världen, oavsett ålder, hamnar LiU på 

plats 282. På rankinglistan Times Higher Education har LiU halkat ner 

en bit, från spannet mellan 251-300 till spannet 301-350. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Nya professorer: Fredrik Dahlgren, gästprofessor inom 
datorteknik. Mathias Schubert, gästprofessor inom 
halvledarmaterial. 
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 Budgetpropositionen: I årets budgetproposition framhålls 
vikten av att universitet och högskolor ändrar sin verksamhet så 
att jämställdhet ökar, att kopplingen mellan utbildning och 
forskning ökar samt att samverkan med omgivande samhälle 
stärks. Lärosätena ska genom större andel basanslag få bättre 
möjlighet att styra sin egen verksamhet. En utbyggnad av 3600 
nya helårsutbildningsplatser föreslås, inom lärar- och 
förskollärarutbildning. Under åren 2017-2020 rampas 
basanslaget upp med ytterligare 1,3 mdkr till universitet och 
högskolor. Exempel på satsningsområden inom forskning är 
Forskningsinfrastruktur för biobanker, Klinisk forskning, 
Antibiotikaresistens och Digital infrastruktur och digitalisering. 
Satsningar görs på HumSam-området och 
utbildningsvetenskap. Man annonserar också en kraftsamling 
på 845 mnkr för innovation. Mer information kommer i 
forskningspropositionen som lär komma i början av november. 

 Forskarutbildningsutvärderingarna: För Tekniska högskolans 
del ska områdena Datavetenskap (Datalogi) och Energisystem 
utvärderas under 2017. Vi har fått möjlighet att nominera 
bedömare men väntar i övrigt på direktiv från UKÄ. 

 

6 Tertialbokslut 

Föredragande: Annamaria Lindegaard 

 

Information Information gavs om tertialbokslut T2. Kansliets verksamhet följer i allt 

väsentligt budget under årets första 8 månader (med en totalkostnad 

motsvarande 66% av budgeterad årskostnad). En genomgång görs även av 

Tekniska högskolans alla institutioner vad gäller ingående balans och 

resultat efter T2.  

 

 

7 Registreringssiffror ht 2016 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Information Information gavs om registreringssiffrorna ht 2016 där man kan se att 

civilingenjörsutbildningarna ökar med 6% sedan i fjol. 

Högskoleingenjörsutbildningarna minskar dock med 5% sedan i fjol, och 

det är då främst Byggingenjörsprogrammet som backar. MatNat-

programmen minskar med 13%. Basåret står dock för en kraftig ökning i 

år, +32%, genom planerat överintag av en extra grupp. 
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_________     _________     _________ 

 

8 Reviderade principer för grundutbildningsbudgeten 

Dnr: LiU-2016-01081 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas att införa reviderade principer för grundutbildningsbudgeten, 

enligt bifogad handling. 

 

 

9 Reviderade principer för forskningsbudgeten 

Dnr: LiU-2016-01081 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att införa reviderade principer för forskningsbudgeten, enligt 

bifogad handling. 

 

 

10 Mötestider för Tekniska fakultetsstyrelsen 2017 

Dnr: LiU-2016-00002 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas om följande mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2017: 

31 jan 2017 

6-7 mars 2017 (internat) 

26 april 2017 

7 juni 2017 

14 september 2017 

26 oktober 2017 

12 december 2017 

 

 

11 Dispens för huvudhandledarskap inom forskarutbildningen 

Dnr: LiU-2016-00879 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att dispens för huvudhandledarskap inom forskarutbildningen 

ges enligt handling. Anna Bergek lämnar lokalen under denna punkt, 

pga jäv. 
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_________     _________     _________ 

12 Revidering av Tekniska fakultetsstyrelsens 

vidaredelegationer 

Dnr: LiU-2016-00001 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att fastställa revidering av tekniska fakultetsstyrelsens 

vidaredelegationer enligt handling. 

 

 

13 Nytt Masterprogram Design - återrapportering 

Föredragande: Stefan Holmlid, Jonas Lövgren 

 

Information En återrapportering gavs om arbetet kring det nya masterprogrammet 

Design som planeras starta ht 2017. Ryggraden i programmet är 3 

studiokurser. Man kommer att tillämpa en samlad ansökningstidpunkt 

för både svenska och utländska studenter vilka antingen har en examen 

från ett kandidatprogram, eller läser termin 6 på ett kandidatprogram. 

Urval och gallring bland behöriga sökande kommer att ske bl a genom 

portfolio och writing samples som studenterna får lämna in. Ett 

pedagogiskt utvecklingsprojekt som man ska försöka genomföra är att 

skapa en distribuerad designstudio. 

 

 

14 Diskussion om studentrekrytering och anmälningssiffror 

Föredragande: Mathias Henningsson, Helena Herbertsson, Ann-

Kristine Järrendahl, Catharina Karlsson-Foo 

 

Information och 

Diskussion 

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB) upplever 

svårigheter när det gäller att attrahera studenter till kandidat-

programmet i kemi och högskoleingenjörsprogrammet Kemisk 

analysteknik. Däremot är studenter som väl har gått dessa utbildningar 

mycket nöjda och får snabbt arbete inom intressanta och relevanta 

områden. En utmaning för KB är att förmedla info från sina nöjda 

alumner till presumtiva studenter.  

 

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL) visade upp 

I-programmens stora popularitet i Sverige men även den hårda 

konkurrens som finns om de bästa studenterna. De stora lärosätena 

KTH, Chalmers och Lund är starka konkurrenter, men I-programmet 

på LiU klarar sig mycket bra i konkurrensen. Studenterna som följer I-

programmet i Linköping är lika bra (eller bättre) än konkurrenternas 

studenter och har mycket lätt att få arbete efter examen. IL-nämndens 
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andra civilingenjörsprogram Kommunikation, Transport och Samhälle 

(KTS) är dock inte lika välkänt, och utmaningen att därför att göra 

programmet mer synligt för presumtiva studenter. Programmet har 

dock goda möjligheter i framtiden då programmet fick mycket hög 

kvalitet i senaste utvärderingen, studenterna är mycket nöjda med 

utbildningen och de får snabbt arbete efter examen. 

Kandidatprogrammen Samhällets logistik (SL) och Flygtransport och 

logistik (FTL) har ett relativt bra söktryck, även om FTL har tappat efter 

att möjligheten att tillsammans med LFV erhålla en flygledarutbildning 

tagits bort. En utmaning för IL-nämnden är, precis som för KB-

nämnden, att förmedla information från sina nöjda alumner (speciellt 

från KTS) till presumtiva studenter. 

 

Både KB och IL jobbar vidare med att utveckla texter till kataloger och 

arbetar vidare med webben. 

 

Kommunikationsansvarig på TFK informerade om rekryteringsbilden i 

stort. Deras strategi när det gäller rekryteringsarbetet bygger på 3 

hörnpelare: Trovärdigt budskap, Personligt möte och Digital utveckling. 

Andelen som läser N och T på gymnasiet har länge legat på 20% av en 

generation. När högskolan utökades på -90 talet tillkom många fler 

platser på utbildningar som krävde N eller T-kompetens. Det skapade 

högre konkurrens lärosäten emellan eftersom antalet som kunde söka 

inte hade ökat. 

 

Vad som påverkar studenten i sitt val är mycket skiftande: t ex 

kompisar, trender, medias budskap, arbetsmarknad, stad och 

studentliv, vilket komplicerar arbetet med att hitta ”rätt” argument för 

att attrahera studenterna just till LiU. Kommunikationsavdelningen 

arbetar med personligt möte t ex via mässor och skolbesök. Man 

arbetar med utveckling av webben och kataloger. Man har även 

nämnden NSS (Nämnden för skolsamverkan) för att ytterligare stärka 

kopplingen till gymnasie- och grundskolan. 

 

Dekanus avslutar med att ge sin syn på rekryteringssituationen. 

Tidigare undersökningar visar att endast 6% av Sveriges ungdomar 

känner till LiU. Vårt varumärke är inte lika starkt som de stora 

lärosätenas. Fler och fler ungdomar vill studera nära hemma. Vi har 

redan 53% av marknaden när det gäller studenter från Östergötland, 

vilket redan är en hög siffra och kan vara svår att höja ytterligare men 

möjligen kan man höja antalet studenter som går vidare till högre 

studier.. 
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_________     _________     _________ 

 

Faktorer som gynnar oss av är vårt goda studentliv, våra studenters 

goda möjlighet till arbete efter examen, tillgång till bostäder (om man 

jämför med KTH, Chalmers och Lund) samt vårt rykte om att våra 

utbildningar håller hög kvalitet. 

 

 

 


