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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 12 december 2017 kl 09.15 – 12.00 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Kajsa Uvdal (suppl.) verksamheten 

 Camilla Forsell verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Martin Rantzer  allmänintressen 

 Astrid Lundmark  allmänintressen 

 Linnea Michel studerande, p6-10 

 Jakob Steneteg studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Karin Enander (suppl.) personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

 

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Petter Krus (suppl.) verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

 Axel Hultman (suppl.) verksamheten 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Lena Strömbäck allmänintressen 

   

 Övriga:  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Karin Baardsen  personalföreträdare 

   

 

 

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 ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 17-6, 2017-10-26) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

FST 17-6.06, Brev har gått ut till institutioner med uppmaning att 

skicka in namnförslag på hedersdoktorer 2018. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Jakob Steneteg från LinTek informerar om en aktivitet som de ordnade 

förra veckan där ett flertal forskare från LiTH informerade om sin 

forskning för våra studenter. Syftet var att sprida kunskap bland våra 

teknologer om den forskning som bedrivs vid LiTH. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Energimyndigheten 
och VR har utlyst projektbidrag för energiriktad 
grundforskning. Av 20 beviljade projekt gick 4 till LiU, vilka 
leds av Peder Bergman, Carl Hemmingsson, Mats Fahlman och 
Vanya Darakchieva (samtliga från IFM). Erling Perssons 
stiftelse tilldelar Edwin Jager (IFM) 9 miljoner kr under 3 år för 
forskning kring ”textila muskler”. Dominic Wright (IFM) har 
fått ett ERC Consolidator Grant om 2 miljoner Euro under 5 år 
för forskning kring vad som händer på genetisk nivå när 
tamdjur förvildas. KAW tilldelar WASP 1 miljard kr för 
forskning kring AI, artificiell intelligens. Vinnova tilldelar LiU, 
SICS East och Region Östergötland, 2,8 miljoner kr för 
forskning kring system som tidigt ska kunna detektera sepsis 
(sjukhussjukan). KAW stödjer WWSC, Wallenberg Wood 
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_________     _________     _________ 

Science Center med 400 miljoner kr i 10 år för forskning kring 
nya material från skogen. Involverade parter i WWSC är LiU, 
KTH, Chalmers och skogsindustrin. Vinnova satsar 20 miljoner 
kr på forskning kring ”Uppkopplad byggplats”, ett 
forskningsprojekt som drivs av LiU, Luleå tekniska universitet 
och företag från byggbranschen. Till sommaren 2018 planeras 4 
byggplatser vara uppkopplade och delta i projektet. I VR:s 
utlysning av forskningsmedel kom LiU på 6:e plats bland 
lärosätena i Sverige, med en marknadsandel på 8% av utdelade 
medel. Vid LiU beviljades 26 ansökningar om sammanlagt ca 87 
miljoner kr. 

 Besök i Kina: Annalena Kindgren och Ulf Nilsson har 
tillsammans med universitetsledningen och kommunen varit på 
besök i Kina för att utveckla samarbetet med bl a Tongji 
University i Shanghai och Guangzhou University. 

 Examenshögtider: I Linköping ägde årets Examenshögtid rum 
den 25 november i Linköpings Konsert & Kongress. Ca 200 
diplomander deltog. Den 8 dec ägde Examenshögtid rum i 
Stockholm för Carl Malmstens studenter. Tolv diplomander 
deltog i den ceremonin. 

 Ny styrelse: Den 1 jan 2018 inleds en ny mandatperiod, med en 
ny LiTH-styrelse. Sammansättningen av den nya LiTH-
styrelsen visas. 

 

 

6 Ny ordförande i forskarutbildningsnämnden för perioden 

2018-2020 

Dnr: LiU-2017-03632 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att utse ny ordförande i forskarutbildningsämnen för perioden 

2018-2020, enligt handling. 

 

 

7 Tidplan för interna kvalitetsutvärderingar av utbildning 

Dnr: LiU-2017-03651 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Beslut Beslutas att efter justeringar fastställa tidplan för interna 

kvalitetsutvärderingar av utbildning, enligt handling. 
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8 Fakultetsanalys av genomförda utbildningsutvärderingar 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Information Information gavs om den fakultetsanalys som dekanus har skrivit om 

genomförda utbildningsutvärderingar som har gjorts av fem 

högskoleingenjörsprogram och ett kandidatprogram under hösten 

2017. Se bifogad handling. 

 

 

9 Utbildningsutvärdering av forskarutbildning i Energisystem 

Föredragande: Magnus Borga 

 

Information Information gavs om den utvärdering som UKÄ har gjort av fyra 

forskarutbildningar inom området energisystem, där ”Hållbara system” 

vid LiU ingick. Samtliga forskarutbildningar fick omdömet ”hög 

kvalitet”. Bifogat kan läsas UKÄs utvärdering av Hållbara system.  

 

Detta är det första utlåtandet från UKÄ. I början av 2018 väntas ett 

förhandsutlåtande av Datalogi. 

 

 

10 Nya bestämmelser om stipendier i forskarutbildningen 

Föredragande: Magnus Borga  

 

Information Information gavs om det beslut som regeringen har fattat gällande 

bestämmelser om stipendier i forskarutbildningen. Se bifogad handling. 

 

Stipendiefinansierade doktorander som antas från och med den 1 juli 

2018 måste anställas efter ett år. Detta beslut försvårar våra möjligheter 

att ta emot stipendiefinansierade doktorander från andra länder, 

speciellt Kina. Denna grupp doktorander är dock relativt liten.  

 

 

 

Avslutningsvis tackar dekanus Ulf Nilsson den sittande LiTH-styrelsen för dessa arbete 

under den gångna mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till de externa ledamöter som 

slutar vid årsskiftet: Astrid Lundmark, Ulf G. Nilsson och Jacob Steneteg. 


