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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Torsdag den 15 mars 2018 kl 08.30 – 12.00 

Lokal: Villa Fridhem, Norrköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Nicolette Lakemond verksamheten 

 Helena Herbertsson verksamheten 

 Petter Krus verksamheten 

 Jan Lundgren verksamheten 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Marie Westrin  allmänintressen 

 Gunnar Holmberg  allmänintressen 

 Lena Miranda allmänintressen 

 Linnea Michel studerande 

 Lina Grudd studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande 

 

 Övriga:  

 Janerik Lundquist personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

   

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Magnus Borga verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten 

   

 Övriga:  

 Karin Baardsen personalföreträdare 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

      

Maria Boberg   Ulf Nilsson  Helena Herbertsson 

Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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_________     _________     _________ 

1  Utseende av justeringsperson 

 

 Beslutas att utse Helena Herbertsson att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 

 

 

2 Fastställande av föredragningslista 

 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  

 

 

3 Föregående protokoll 

 

 Föregående mötesprotokoll (FST 18-1, 2018-01-23) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

FST 18-1.09 Delegation om att fatta beslut om inställande av 

masterprogram i händelse av för få behöriga sökande. Dekanus har 

inte behövt utnyttja denna delegation. 

 

FST 18-1.12 Instruktion för Nämnden för skolsamverkan. En 

redaktionell ändring gjordes i beslutet i form av följande kursiverade 

tillägg då det redan fanns med i ett tidigare beslut: ”NSS … har som sin 

huvudsakliga uppgift att … stimulera intresse i samhället för 

naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap."  

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Stiftelsen för 
strategisk forskning SSF delar ut medel för forskning inom 
”Material för energitillämpningar”. Vanya Darakchieva (IFM) 
har tilldelats 35 mkr på 5 år. Johanna Rosén (IFM) har tilldelats 
33,7 mkr på 5 år. En ny statlig AI-satsning diskuteras med 
närings- och utbildningsdepartementen. Detta skulle vara ett 
komplement till WASP/AI.  

 LiU erhöll ca 17 mkr mer än förväntat i regleringsbrevet den 17 
dec 2017. Dessa utökade medel fördelas med 5 mkr till vardera 
Tekfak, Filfak och Medfak. Resterande 1,9 mkr går till UV. 
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_________     _________     _________ 

Medfak och Tekfak erhåller samtidigt nya uppdrag. Tekfak tar 
över drift och ansvar för renrummet i Norrköping vilket innebär 
en kostnad på 5 mkr per år. 

 Antalet sökande till internationella masterprogram har ökat 
något sedan i fjol. I år var det 2392 aktiva sökande per den 1 
februari, vilket är en ökning med 11% sedan i fjol. Den 15 mars-
16 april sker ytterligare en anmälningsomgång till de 
internationella masterprogram som startar Ht18. 
 

6 Förslag om nytt masterprogram inom kemi 

Föredragande: Henrik Pedersen, Karin Enander 

  

Information Information ges om förslag på nytt masterprogram i kemi som planeras 

starta ht 2019. Planen är att ersätta det nuvarande masterprogrammet 

”Organic Synthesis and Medicinal Chemistry” med det nya 

programmet. 

 

Det nya programmet ska ha en tydlig molekylcentrerad pedagogik vilket 

man hoppas ska attrahera fler studenter. Det nya programmet har ett 

bredare innehåll samt har betydligt fler lärare involverade, vilket 

stärker dess forskningsanknytning och gör det mindre sårbart ur 

personalsynpunkt.  

 

Diskussion följde i styrelsen kring hur man väcker intresse och 

marknadsför det nya programmet. Namnfrågan diskuterades. 

Synpunkter framfördes att man tydligt bör visa på vad det finns för 

möjligheter ute i näringslivet efter avslutad utbildning och att det finns 

fler alternativ än en forskningskarriär.  

 

Styrelsen uppmanar arbetsgruppen att arbeta vidare med att ta fram 

färdigt förslag om nytt masterprogram inom kemi. 

 

 

7 Förslag om masterspår inom eHälsa 

Föredragande: Karin Enander  

 

Information Information ges om förslaget på masterspår inom eHälsa. Med eHälsa 

menas användning av digitala verktyg för främjande av hälsa. Det finns 

en nationell målsättning att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på 

eHälsa.  

 

Tekniska och medicinska fakulteterna samarbetar nu med att ta fram 

ett förslag på masterspår inom eHälsa. Studenter från flera olika 

masterprogram och masterinriktningar inom flera civilingenjörs-
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_________     _________     _________ 

program ska kunna samläsa masterspåret som planeras omfatta 24 hp 

fördelat på 3 kurser. Förväntat antal studenter per år är 20-25 st. 

Målsättningen är att kunna starta masterspåret redan höstterminen 

2019.  

 

 

8 Hedersdoktorer - uppföljning 

Dnr: LiU-2018-00127 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Beslut Beslutas att delegera till dekanus att tillfråga kandidat i linje med 

styrelsens prioriteringar. 

 

 

9 Oredlighet - lägesrapport 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Information ges om pågående oredlighetsärende. 

 

 

 

 

 

 


