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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
Tid:
Lokal:

Onsdag den 6 december 2018 kl 09.15 – 12.30
Universitetsklubben, Campus Valla, Linköping

Närvarande:

Ledamöter:
Ulf Nilsson
Nicolette Lakemond
Helena Herbertsson
Magnus Borga
Jan Lundgren
Nahid Shahmehri (suppl)
Svante Gunnarsson
Marie Westrin
Gunnar Holmberg
Lena Miranda
Elin Mattsson
Lina Grudd

verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
allmänintressen, p1-7
allmänintressen
allmänintressen
studerande
studerande

Övriga:
Karin Baardsen
Janerik Lundquist
Lena Strömbäck (suppl)
Ellen Forsberg
Annalena Kindgren
Maria Boberg

personalföreträdare
personalföreträdare
allmänintressen, p1-7
studerande
kanslichef
styrelsens sekreterare

Ledamöter:
Jan Nordström
Magdalena Smeds

verksamheten
forskarstuderande

Ej närvarande:

Justeras datum: __________________

Maria Boberg
Sekreterare

Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande

LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Nicolette Lakemond
Justerare
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Utseende av justeringsperson
Beslutas att utse Nicolette Lakemond att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

2

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.

3

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll (FST 18-6, 2018-10-24) läggs efter
genomgång till handlingarna.

4

Anmälningar och meddelanden
Anmälningar enligt bilaga.
Ladok3 införs nu på LiU vilket innebär att rektor kommer att behöva
ändra i sin delegationsordning, vilket i sin tur innebär att
fakultetsstyrelsen kommer att behöva ändra i sin delegationsordning.
Kommande utbildningsutvärdering i kemi omfattar tre områden, av
vilka LiU berörs av två: Fysikalisk kemi och Organisk kemi.

5

Dekanus informerar


Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: VR och NT-rådets stora
utlysning: Totalt delas ca 1 miljard kr ut, varav ca 80% till
projektbidrag och 20% till etableringsbidrag. Av totalt 1600
ansökningar beviljades 341 st. LiU tilldelades totalt 84 mnkr. Av
dem som fick bidrag vid LiU ser vi flera forskare på IFM och CMIV.
Maria Sunnerhagen fick förutom projektbidrag på 3,6 mnkr för
Neutronspridning även ett VR-bidrag på 8,5 mnkr för
Tillgängliggörande av infrastruktur.
Formas utlysning: LiU fick 46 mnkr. De flesta forskarna är
verksamma inom Filfak. Vid Tekfak fick 4 forskare bidrag: Carlos
Guerrero Bosagna, Joakim Krook, Martin Karlsson och Uno
Wennergren. Agtech 2030: LiU och Region Östergötland, m fl har
fått medel från Vinnova på 70 mnkr på 10 år för att göra
Östergötland till en innovationsmiljö för morgondagens jordbruk

_________

_________

_________
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,bl a genom sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. VR
utlysning inom tvärvetenskap: Magnus Berggren har tillsammans
med forskare vid Lund och Chalmers fått 28 mnkr på 7 år för sin
forskning inom elektroniska neuromediciner. Av totalt 360 projekt
beviljades 9 st, vilka har delat på totalt 220 mnkr.
Examenshögtiden gick av stapeln i Linköping Konsert & Kongress
den 24 nov där ca 270 diplomander fick sina diplom. Den 7
december hålls en mindre examenshögtid för LiU Malmsten i
Stockholm.

6

Slutrapport rörande oredlighet i forskning
Dnr LiU-2017-03927
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Ingen av de närvarande ledamöter uppger att jäv föreligger.
Styrelsen får en sammanfattning av utredningsgruppens slutrapport
samt inkomna yttranden från berörda forskare.
Fakultetsstyrelsen beslutar enligt handling, dvs
- att föra till protokollet att man tagit del av utredningsgruppens
slutrapport samt inkomna yttranden från berörda forskare.
- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer.
- att uppdra till dekanus att tillse att personer och andra parter
som är särskilt berörda av utredningen aktivt informeras om
fakultetsstyrelsens beslut.
Beslutet justeras omedelbart.

7

Verksamhetsplan för internationalisering – uppföljning av
2017-2018 samt beslut om ny plan 2019
Dnr LiU-2018-03516
Föredragande: Helena Herbertsson

Information,
Beslut

En uppföljning presenteras över den internationaliseringsplan som har
gällt för 2017-2018, bl a vad gäller utresande och inresande studenter.
Inför 2019 har en ettårig verksamhetsplan tagits fram. Diskussion följer
där styrelsen betonar vikten av att stärka internationalisering på
hemmaplan.

_________

_________

_________
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Beslutas att efter justering fastställa verksamhetsplan för
internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå 2019,
enligt handling.

8

Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter samt fastställande av
handlingsplaner (I, B)
Dnr LiU-2018-03647
Föredragande: Ulf Nilsson, Nicolette Lakemond

Information,
Beslut

Information ges om dekanus Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter
2018. Under 2018 har ett högskoleingenjörsprogram, 8
kandidatprogram och två forskarutbildningar utvärderats vilket har
utmynnat i både kvalitetsrapporter och handlingsplaner för respektive
utbildning.
En genomgående viktig fråga att arbeta vidare med vad gäller aktuella
grundutbildningsprogram är att förbättra genomströmningen. De
studenter som tar examen har dock oftast en genomströmningstid som
ligger nära den nominella.
Beslutas fastställa handlingsplaner enligt bilaga.

9

Inställande av kandidatprogram i Fysik och nanovetenskap
Ht19 (B)
Dnr LiU-2018-03618
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Beslutas att ställa in antagning till FyN ht2019 samt att reservera 250
tkr till EF-nämnden, enligt handling.

_________

_________

_________

