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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 27 oktober 2016 kl 09.15 – 15.00 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Erik Janzén verksamheten 

 Jan Lundgren Verksamheten (suppl.) 

 Axel Hultman verksamheten (suppl.) 

 Svante Gunnarsson verksamheten 

 Martin Rantzer allmänintressen 

 Marie Westrin  allmänintressen (p5-11) 

 Lena Strömbäck allmänintressen 

 Helén Fogelberg allmänintressen 

 Erik Claesson studerande 

 Jonatan Nygren studerande 

 Katarina Bengtsson forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Annamaria Lindegaard p 6-7 

 Inger Erlander Klein p 10 

 Håkan Örman p 10 

 Matts Karlsson p 10 

 Helena Herbertsson  p 10 

 Mathias Henningsson p 10  

 Ann-Kristine Järrendahl  p 10  

 Karin Baardsen personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Camilla Forsell  verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

     

Maria Boberg  Ulf Nilsson  Erik Janzén 

Sekreterare  Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Erik Janzén att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställes enligt utsänt förslag.  

En punkt tillkommer till föredragningslistan: p11, Datum för LiTH-

styrelsens internat 2017. 

Punkterna behandlades i följande ordning: p1-7, p9-11, p8. 

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående protokoll (FST 16-5, 2016-09-22) läggs efter genomgång till 

handlingarna.  

 

FST 16-5.14: Punkten ”Diskussion om studentrekrytering och 

anmälningssiffror” återkommer vid dagens möte, p10, då 

programnämnderna DM, EF och MD ger sina presentationer.  

 

FST 16-5.14: Punkten ”Programnämndernas uppdrag och ansvar” 

bordlades vid förra mötet, men tas upp vid dagens möte, p9. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser och utmärkelser: Dr Feng Gao har tilldelats ERC:s 
Starting Grant på 1,5 miljoner Euro under 5 år för utveckling av 
nya material för lysdioder. Besked om VRs stora utlysning inom 
NT-området kommer den 2 november. 

 LiTH-alumner: Alumnen Zhong Zhihua har utsetts till rektor på 
ett av LiUs partneruniversitet, Tongji University i Shanghai. 

 Pop-veckan: Den 25-27 november äger den årliga Pop-veckan 
rum på universitetet då populärvetenskapliga föreläsningar ges 
för allmänheten. Årets pop-vecka hade 3000 anmälda besökare, 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

Sammanträdesdatum 2016-10-27 
PROTOKOLL 

FST 2016-6 
3(6) 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

_________     _________     _________ 

främst gymnasieelever. Pop-veckan arrangeras av NSS i 
samarbete med övriga fakulteter.   

 Nämnddagen: Den 24 november arrangeras Nämnddagen då de 
fem programnämnderna träffas. LiTH-styrelsens externa 
ledamöter och suppleanter är också välkomna till detta 
arrangemang. 

 WASP: Forskningsprogrammet WASP (Wallenberg Autonomy 
and Software Program) finansieras med 1,3 miljarder kr från 
Wallenberg och 0,5 miljarder kr från akademi och näringsliv. 
Förutom LiU, som är värd för hela programmet, deltar även 
KTH, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet samt 
ett antal exportföretag, bland annat Saab, Ericsson och ABB. 
Detta är det enskilt största forskningsprogrammet i Sverige. 
Femtio doktorander och industridoktorander tas nu in till en 
forskarskola. Programmet omfattar även ett 
rekryteringsprogram och infrastruktursatsningar på test- och 
demonstrationsplattformar 

 Prodekan Anna Bergek har slutat på LiU. KB-nämndens 
ordförande Helena Herbertsson har tagit över huvuddelen av 
Annas uppdrag under återstoden av mandatperioden 2015-
2017.  

 

  

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

2017 samt Utbildningsutbud Fristående kurser ht 2017 

Dnr: LiU-2016-01081, LiU-2016-00006 

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 

vid LiTH 2017 samt Utbildningsutbud Fristående kurser ht 2017, enligt 

handling. 

 

 

7 Budget för forskning och forskarutbildning samt CENIIT vid 

LiTH 2017 

Dnr: LiU-2016-01081 

Föredragande: Annamaria Lindegaard, Magnus Borga, Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas fastställa budget för forskning och forskarutbildning samt 

CENIIT vid LiTH 2017, enligt handling. 
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8 Översyn av kriterier för hedersdoktorer 

Dnr: LiU-2016-02098 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att fastställa kriterier för hedersdoktorer enligt bifogad 

handling. 

 

 

9 Programnämndernas uppdrag och ansvar 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information, 

Diskussion 

En presentation ges av fakultetens nämndorganisation. 

Programnämnderna får sina uppdrag direkt från fakultetsstyrelsen. De 

arbetar därefter tämligen självständigt. Det finns dock olika yttre och 

inre krav och faktorer som nämnderna måste förhålla sig till, så som 

CDIO Syllabus, Examensordningen, traditionen (”Vad är t.ex. en 

civilingenjör”), vad konkurrenterna gör, behovet av egen förnyelse men 

framför allt handlar det om studenternas och yrkeslivets behov. Detta 

är sådant som kontrollerats och kommer att kontrolleras i UKÄs 

utbildningsutvärderingar. Det blir därför en viktig del av fakultetens 

kommande kvalitetssäkringssystem att beskriva både nämndernas 

ansvar och befogenheter och hur de säkerställer utbildningarnas 

kvalitet och utveckling i dialog med institutionerna. I den processen 

behöver vi också se över definitionerna av ”LiTH civilingenjören” och 

”LiTH högskoleingenjören” samt ”LiTH syllabus”. 

 

 

10 Diskussion om studentrekrytering och anmälningssiffror 

Föredragande: Inger Erlander Klein, Håkan Örman, Matts Karlsson 

 

Information och 

Diskussion 

Programnämnden för data- och medieteknik (DM) rapporterar att trots 

ökad konkurrens, främst från KTH, så har vi inte minskat i antal 

förstahandssökande på våra civilingenjörsutbildningar. Man ser en svag 

trend uppåt vad gäller andelen kvinnor på programmen. På vissa av 

programmen ligger andelen mycket högt, t ex MT-programmet med 

35 % kvinnor, och GDK med 70 %. Men behovet att öka andelen 

kvinnor till de övriga utbildningarna kvarstår fortfarande. Nämnden 

tror på ökade rekryteringssatsningar i Stockholmsregionen. De jobbar 

vidare bl a med att utveckla texter till kataloger och att stötta 

sektionerna, t ex Donna, med rekryteringsarbete.  
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Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF) upplever 

att deras studenter är mycket nöjda med sin utbildning, och studenter 

från vårt Y-program har den högsta etableringsgraden i Sverige bland 

civilingenjörer i teknisk fysik. Samtidigt tappar vi förstahandssökande 

och likt andra program inom området är andelen kvinnor låg på de 

flesta av nämndens program. MED-programmet är dock ett undantag 

med upp mot 70 % kvinnor. Nämnden arbetar bl a med en 

elektronikkampanj där man försöker vända bilden av att det skulle vara 

grabbigt och svårt med elektronik. Man marknadsför sig även genom 

bl a mässor, studiebesök och alumnporträtt. 

 

Programnämnden för maskinteknik och design (MD) informerar om att 

förstahands-söksiffrorna till deras största program (M-programmet) 

sakta sjunker. Detta till trots antogs i år 150 studenter på 120 platser. 

Andelen kvinnor på programmet ligger dock på 26 % och man kan se en 

svag ökning där. DPU-programmet har haft sjunkande söktryck sedan 

2014, men det är samma för alla lärosäten med liknande utbildning i 

Sverige. EMM ligger stabilt. Både DPU- och EMM-programmen har 

hög andel kvinnor, över 50 %. Nämnden ser olika strategier för att 

marknadsföra sina olika utbildningar. När det gäller DPU handlar det 

mycket om att marknadsföra den som den breda utbildningen. När det 

gäller EMM handlar det mer om att lyfta fram det unika med denna 

utbildning. Vad gäller högskoleingenjörsprogrammet MI vill man lyfta 

fram möjlighet till masterpåbyggnad. För högskoleingenjörs-

programmet BI behövs en fortsatt satsning på rekrytering av lärare. 

 

 

Dekanus avslutar med att visa data över hur förstahandssökande till 

civilingenjörsutbildningarna fördelade sig i antagningen 2015. Tekniska 

högskolan hade då 60 % av marknaden i Östergötland medan KTH, 

Chalmers och LTH hade 70 % eller mer av marknaden i sina respektive 

regioner; regioner som samtliga har ett betydligt större 

befolkningsunderlag än Östergötland. Sammantaget innebär det att 

Tekniska högskolan endast har knappt 30 % av sina 

förstahandssökande från regionen, medan motsvarande siffror för LTH 

är ca 50 %, Chalmers ca 60 % och KTH ca 70 %. Tekniska högskolan tog 

8,8 % av Stockholmsmarknaden vilket innebar ca 320 

förstahandssökande att jämföra med 450 från Östergötland. Riktade 

rekryteringsinsatser bör främst inriktas på att öka marknadsandelen i 

Stockholm, att försöka öka övergångstalen lokalt samt att öka andelen 

kvinnliga sökande på vissa av civil- och högskoleingenjörsprogrammen. 
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11 Datum för LiTH-styrelsens internat 2017 

Dnr: LiU-2017-00002 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslut togs vid förra mötet att LiTH-styrelsens internat 2017 skulle äga 

rum den 6-7 mars. Dessa datum behöver dock flyttas. 

 

Beslutas att LiTH-styrelsens internat 2017 ska äga rum den  

8-9 mars 2017. 

 

 


