
2018-06-05 
ANMÄLNNGAR 

FST 2018-4.04 
1(2) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Anmälningar 

Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2018-04-24 (FST 2018-3) 

 

Delegationsprotokoll –FST del 2018 (löpande)     

http://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/ 

 

 

Övriga protokoll 

Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten:  

http://old.liu.se/insidan/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen 2018-04-20. 

 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 

 

Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten: 

http://old.liu.se/insidan/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv 

  

Beslut om hantering av fritextsvar och arkivering i kursvärderingssystemet Evaliuate. 
Rektors beslut 2018-04-23. 

 

Beslut om beteckningar på doktors- och licentiatexamina vid Linköpings universitet. 

Rektors beslut 2018-04-23. 

 

Kompensation för bortfall av forskningskapacitet till följd av uppdrag som prorektor. 

Rektors beslut 2018-04-23. 

 

Riktlinjer vid inställande av utbildningsprogram eller kurs. Rektors beslut 2018-05-07. 

 

Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.  

Rektors beslut 2018-05-21. 

  

http://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/
http://old.liu.se/insidan/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv
http://old.liu.se/insidan/organisation/rektorsbeslutsmote?l=sv


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSTYRELSEN 

 2018-06-05 
ANMÄLNINGAR 

FST 2018-4.04 
2(2) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Remisser 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2018-03-07: En strategisk agenda för 
internationalisering (SOU 2018:3). 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2018-03-28: Ökad trygghet för studerande som 

blir sjuka (SOU 2018:9) 

 

Remissvar till Finansdepartementet: Reboot - omstart för den digitala förvaltningen (SOU 

2017-114). Prorektors beslut 2018-04-16. 

 

Remiss från Universitets- och högskolerådet 2018-04-20: Föreskrifter om ändring i 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande 

behörighet och urval. 

 

Remiss från Skolverket 2018-04-25: Remiss av förslag till nya föreskrifter och ändring i 

Skolverkets föreskrifter. 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2018-05-02: Validering i högskolan - för 

tillgodoräknande och livslångt lärande. 

 

Remissvar till Universitets- och högskolerådet: Förslag till ändringar i Universitets- och 

Högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta 

yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. 

Rektors beslut 2018-05-07. 

 

Remissvar till Utbildningsdepartementet: Kompletterande utbildning för personer med 

avslutad utländsk utbildning. Rektors beslut 2018-05-07. 

 

Remissvar till Universitets- och högskolerådet: Föreskrifter om ändring i Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. 

Rektors beslut 2018-05-07. 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2018-05-08: Behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildningar. 

 

Remissvar till Skolverket: Remiss av förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets 

föreskrifter. Rektors beslut 2018-05-21.  

 
 

 

 


