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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Tid: Onsdag den 19 september 2018 kl 09.15 – 13.30 

Lokal: Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping 

 

Närvarande: Ledamöter:  

 Ulf Nilsson verksamheten 

 Nicolette Lakemond verksamheten 

 Helena Herbertsson verksamheten 

 Magnus Borga verksamheten 

 Karin Wårdell, suppl. verksamheten 

 Jan Nordström verksamheten, p1-10 

 Svante Gunnarsson  verksamheten 

 Marie Westrin allmänintressen 

 Lena Miranda allmänintressen 

 Lena Strömbäck, suppl. allmänintressen, p1-10 

 Elin Mattsson studerande 

 Sebastian Carlshamre, suppl. studerande 

 Magdalena Smeds forskarstuderande, p1-10 

 

 Övriga:  

 Karin Baardsen personalföreträdare 

 Marco Kuhlmann, suppl. personalföreträdare 

 Annalena Kindgren kanslichef 

 Maria Boberg styrelsens sekreterare 

   

Ej närvarande: Ledamöter:  

 Jan Lundgren verksamheten 

 Gunnar Holmberg  allmänintressen 

 Lina Grudd studerande 

 Janerik Lundquist 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 18-4, 2018-06-05) läggs efter 

genomgång till handlingarna.  

 

FST 18-4.9 Dekanus har fattat beslut om inställande av antagning till 

kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap, och till ingången för 

kinesiska på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och elektroteknik 

internationell, pga få behöriga sökande. 

 

 

4 Anmälningar och meddelanden 

 

 Anmälningar enligt bilaga. 

 

Lena Strömbäck informerar om att SMHI har fått sin första professor, 

Erik Kjellström, i Klimatologi. 

 

Marie Westrin informerar om att Ericsson har Open House den 26 sep, 

i Mjärdevi. Styrelsen har fått inbjudan, och får gärna sprida den vidare. 

 

Lena Miranda informerar om att det är öppet hus på Science Park 

Mjärdevi den 25 sep, där många olika företag deltar.  
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_________     _________     _________ 

5 Dekanus informerar 

 

  Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Anders 
Ynnerman har tilldelats den prestigefulla utmärkelsen 2018 
IEEE Visualization Technical Achievement Award. 
 Det har varit upprop för nya studenter. Ulf Nilsson tog 
emot de nya studenterna i Linköping, och Helena Herbertsson 
tog emot de nya studenterna i Norrköping. 
 Den första civilingenjören i Mjukvaruteknik, Simon 
Lindblad, har utexaminerats. 

 Lagrådsremiss om oredlighet i forskning: i remissen 
föreslås inrättande av en Oredlighetsnämnd och en nationell 
definition av oredlighet i forskning.  

 Kvalitetsutvärderingar: Forskarutbildning i 
Datavetenskap fick omdömet ”hög kvalitet” enligt UKÄs beslut i 
juni 2018. Det var 14 lärosäten med liknande utbildningar som 
utvärderades, varav nästan hälften fick omdömet ”ifrågasatt 
kvalitet”, ofta pga bristande jämställdhet. 
 Nästa år fyller Tekniska högskolan 50 år! 
Civilingenjörsutbildningarna M, I och Y startade i september 
1969. 

 

 

6 Registreringssiffror ht18 

Föredragande: Annalena Kindgren 

  

Information Information ges om registreringssiffrorna ht18. Sverige ligger nu 

demografiskt på bottennivån vad gäller antalet 19-åringar. Enligt 

pressmeddelande från UHR kom det in ca 360 000 anmälningar i tid 

till program och fristående kurser, vilket var en minskning med 2% 

jämfört med förra året. 

 

Vad gäller kvarvarande registrerade nya studenter på LiTH per den 15 

sep ser vi en minskning på civilingenjörsutbildningar med 

språkinriktning. Antalet nya studenter till civilingenjörsutbildningar 

ökade dock jämfört med förra året, medan vi ser en nedgång på 

matematiska och naturvetenskapliga utbildningar, framför allt på 

biologi. LiTH har totalt en nettoökning jämför med förra året med 54 

studenter, mycket tack vare större intag på basåret. 
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_________     _________     _________ 

7 Mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2019 

Föredragande: Annalena Kindgren 

 

Beslut Beslutas att fastställa mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2019, 

enligt handling. 

 

Extra möte kan tillkomma under ht18 då beslut behöver fattas kring det 

pågående oredlighetärendet. Mer information kring detta kommer ut 

när det blir aktuellt. 

 

 

8 Budgetfrågor: Jämställdhetspremie och Arbete med 

verksamhetsplan 

Föredragande: Ulf Nilsson  

 

Information/ 

Diskussion 

Information ges om jämställdhetspremien. I år delas 2 miljoner kr ut 

till institutionerna med syfte att öka andelen kvinnor i olika 

lärarkategorier, med särskilt fokus på professorer. Pengarna fördelas 

enligt en specifik fördelningsmodell. Styrelsen diskuterar kring 

fördelningsmodellen och lämpliga aktiviteter som institutionerna kan 

genomföra med dessa medel, så som t ex karriärplaneringssamtal på 

institutionen. Uppföljning bör ske med institutionerna, t ex vid 

institutionsdialogerna, där de får redovisa vilka aktiviteter som har 

genomförs med syfte att öka andelen kvinnor inom olika 

lärarkategorier. 

 

Information ges om arbetet med verksamhetsplanen. Inom LiU har 4 

prioriterade områden pekats ut: Digitalisering, Livslångt lärande, Ökat 

nyttiggörande av LiUs kunskapstillgångar samt Värdegrundsarbete. 

Inom LiTH ser vi goda förutsättningar för arbete speciellt med den 

första punkterna, digitalisering. Det viktiga här är att fånga upp de 

samhällsförändringar som sker i och med digitaliseringen, och anpassa 

utbildningars innehåll därefter. Digitalisering hänger även tätt samman 

med den andra punkten, livslångt lärande. Exempelvis kan 

digitaliseringen hjälpa fram nya verktyg som underlättar 

vidareutbildningen genom t ex distansutbildning.  
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_________     _________     _________ 

9 Inställande av Masterprogram i Datavetenskap ht19 

Dnr: LiU-2018-02559 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Beslut Beslutas att ställa in annonsering och antagning till masterprogrammet 

i Datavetenskap ht19, enligt handling. 

 

 

10 Revidering av allmän studieplan i forskarutbildningsämnet 

Medicinteknisk vetenskap 

Dnr: LiU-2018-01545 

Föredragande: Nicolette Lakemond 

 

Beslut Beslutas att efter justering fastställa revidering av allmän studieplan i 

forskarutbildningsämnet Medicinteknisk vetenskap enligt handling, 

samt att inrätta forskarutbildningsämnet Medicinteknisk vetenskap vid 

IFM. 

 

 

11 CDIO, fastställande av reviderad LiTH Syllabus 

Dnr: LiU-2018-02575 

Föredragande: Svante Gunnarsson 

 

Beslut Presentation ges kring CDIO och LiTH Syllabus.  

 

CDIO är ett ramverk inom vilket två viktiga frågor besvaras: 

Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor förväntas av de 

ingenjörer/naturvetare etc som utexamineras? 

Hur utformas ett utbildningsprogram som leder fram till detta? 

 

LiTH Syllabus, som nu revideras, är en lokalt anpassad version av CDIO 

Syllabus. 

 

Beslutas att fastställa reviderad LiTH Syllabus, enligt handling. 
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_________     _________     _________ 

12 Uppföljning av oredlighetsärende 

Föredragande: Ulf Nilsson 

 

Information Information ges om pågående oredlighetsärende. 

 

Extra möte med tekniska fakultetsstyrelsen kan komma att behövas 

under hösten 2018 då beslut ska fattas i ärendet. 

 

 

 

 


