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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Onsdag den 26 april 2017 kl 09.15 – 12.15 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Kajsa Uvdal verksamheten (suppl.) 

 Jan Nordström verksamheten 

 Martin Rantzer  allmänintressen 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

 Mona Mrad studerande (suppl.) 

 Jonatan Nygren studerande 

 

 Övriga:  

 Helena Herbertsson  p 1-6 

 Lena Strömbäck  allmänintressen (suppl.) 

 Helene Fogelberg allmänintressen (suppl.) 

 Linnea Michel tillträdande studeranderepresentant 

 Karin Enander personalföreträdare (suppl.) 

 Karin Baardsen  personalföreträdare, p 1-7 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Camilla Forsell verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Erik Claesson studerande 

   

 Övriga:  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Emma Sandelius kommunikatör, KOM 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

      

Maria Boberg   Ulf Nilsson  Jan Nordström 

Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Jan Nordström att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag, med följande 

ändring: punkt 8 bordläggs då föredragande ej har möjlighet att 

närvara.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 17-2, 2017-03-09) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

Redaktionell ändring har gjorts i handlingarna till punkten FST 17-1.09 

”Terminstider 2018/2019”.  

Kajsa Uvdal lyfter frågan hur protokollföring av suppleanters närvaro 

och, framför allt, frånvaro ska hantera när ordinarie plats är vakant 

eller ordinarie ledamot är frånvarande.  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

LinTek informerar om att alla poster inför nästa läsår nu är fyllda. De 

nya representanterna tillträder 1 juli 2017. 

 

Personalföreträdare Karin Enander informerar om arbetet med nytt 

avtal gällande arbetstid för lärare, där antal timmar i sal regleras. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser, utmärkelser och forskningsanslag: Vinnova satsar på 8 
nya kompetenscentra där universitet och företag ska arbeta 
tillsammans. LiU har beviljats 3 av dessa 8 kompetenscentra: 
FunMat-II, Centrum för III-Nitrid teknologi och LINK-SIC. 
Förutom dessa har LiU redan sedan tidigare även beviljats 
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kompetenscentrat Helix. Därutöver är LiU med i ett 
kompetenscentrum som leds av RISE: Digital Cellulose Center 
och Additiv tillverkning som leds av Chalmers. Wallenberg 
scholars ger fortsatt stöd med 4 Mkr/år i 5 år till Magnus 
Berggren för forskning inom organisk elektronik, och 3 Mkr/år i 
5 år till Lars Hultman för forskning inom tunnfilmsfysik. SSF – 
Ingvar Carlsson Award, delar ut 48 Mkr till tolv unga forskare, 
varav 1 på LiU: Klas Tybrandt, ITN, som forskar inom 
tillverkningsprocesser för mjuk elastisk bioelektronik.  

 Ny lärarbefattning: Nuvarande anställning för meritering som 
vid LiU benämns ”Biträdande universitetslektor” försvinner och 
ersätts med den nya nationella befattningen ”Biträdande 
lektor”. Den nya bestämmelserna föreslås träda i kraft fr o m 1 
juli 2017. De äldre bestämmelserna får dock tillämpas året ut. 

 

 

6 Rapport om LiUs kvalitetssäkringssystem 

Föredragande: Helena Herbertsson 

 

Info LiUs kvalitetssäkringssystem kommer att utvärderas av UKÄ under läsåret 

2020/2021. Inför denna utvärdering genomför UKÄ ett tillsynsbesök på 

LiU, 2019/2020. 

 

Universitetsstyrelsen beslutar idag om tre dokument gällande 

kvalitetssäkring: Policy för kvalitetssäkring av utbildningar vid LiU, 

Processbeskrivning för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå samt Processbeskrivning för kvalitetssäkring av utbildning 

på forskarnivå. Förutom dessa dokument kommer även mallar och 

nyckeltal att arbetas fram. Nyckeltal kommer att vara olika för respektive 

fakultet. 

 

En inledande pilotstudie genomförs under hösten 2017 då samtliga 

högskoleingenjörsprogram och ett par kandidatprogram utvärderas. Utifrån 

synpunkter från denna studie kommer mallarna troligen behöva justeras. 

Vid LiTH har man tagit fram en tidplan för hur samtliga 

grundutbildningsprogram sedan ska utvärderas under den kommande 

sexårsperioden.  

 

Efter presentationen följde en kort diskussion där styrelsen framhöll vikten 

av att tänka igenom vilka nyckeltal som väljs, dvs vad ska mätas och hur 

används de siffror vi får in från mätningarna. 
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7 Anmälningssiffror inför hr 2017 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Information Vi ser en fortsatt nedgång nationellt även i år vad gäller antal ansökningar. 

Totalt kom det in 367 522 ansökningar i år vilket är en minskning med 

2,3% jämfört med 2016. Anledningar till detta kan vara den goda 

arbetsmarknaden och de minskade årskullarna. 

 

Precis om på övriga lärosäten i landet (undantaget KTH) så sjunker antal 

förstahandssökande till civilingenjörsutbildningarna. Vid LiU ser vi dock 

en ökning till de flesta av våra datautbildningar.  

 

Specifika rekryteringsinsatser har gjorts till utbildningarna ED och KA, 

och där ser vi en klar ökning av antal sökande med +108% resp +63%. 

 

När vi jämför med föregående år ser vi att Högskoleingenjörs-

utbildningarna vid LiU ökar med +7%, MatNat  oförändrat, Carl Malmsten 

+11% och Kandidatutbildningar -11%. Master på svenska +12% och 

engelska (andra anmälningsomgången) +20%. 

 

 

8 Universitetets övergripande kommunikationsstrategi och 
kommunikationskoncept  
Föredragande: Emma Sandelius 

 

Information Punkten bordlades. 

 

 

9 Utbildningsutbud av program läsåret 2018-2019 

Dnr: LiU-2017-01574 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas fastställa Utbildningsutbud av program läsåret 2018-2019, 

enligt handling. 

 

 

10 Utbildningsutbud av fristående kurser vt 2018 

Dnr: LiU-2017-01576 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas fastställa Utbildningsutbud av fristående kurser vt 2018, enligt 

handling. 
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11 Angående indragning av handledning och andra resurser för 
forskarutbildning  
Föredragande: Magnus Borga 

 

Information Fakultetsstyrelsen informeras om gällande föreskrifter i 

Högskoleförordningen samt i den lokala utbildningsordningen för 

utbildning på forskarnivå avseende möjligheten att dra in 

handledarresurserna och andra resurser för utbildning på forskarnivå. 

Sådana beslut fattas av rektor men innan rektor fattar beslut ska berörd 

fakultetsstyrelse bereda ärendet och lämna förslag till beslut. Beslut om 

indragning av resurserna kan överklagas till Överklagandenämnden för 

högskolan (ÖNH). 

 

 

 


