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TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Anmälningar 

Protokoll LiTH 

Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen 2018-12-06 (FST 2018-7) 

 

Delegationsprotokoll –FST del 2018 

https://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/delegationsprotokoll-

2018?l=sv 

 

Delegationsprotokoll –FST del 2019     

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 2018-12-05 

 

Inkomna skrivelser 

 

Från Rektor / Universitetsledningen 

Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten: 

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

  

Beslut om kursklassificering, ht 2018. Rektors beslut 2018-12-17. 

 

Fyllnadsval av lärarrepresentant i universitetsstyrelsen 2019.  

Rektors beslut 2018-12-17. 

 

Beslut om Instruktion för Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR).  

Rektors beslut 2018-12-17. 

 

Beslut om kursklassificering, ht 2018. Rektors beslut 2018-12-19. 

 

Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.  

Rektors beslut 2019-01-14. 

 

Anordnande av kompletterande utbildning för avslutad utländsk examen.  

Rektors beslut 2019-01-14. 

 

Vidareutbildning av obehöriga lärare. Rektors beslut 2019-01-14. 

 

https://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/delegationsprotokoll-2018?l=sv
https://www.lith.liu.se/styrelse/delegationsprotokoll/delegationsprotokoll-2018?l=sv
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
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Ersättning för kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk 

analytikerutbildning. Rektors beslut 2019-01-14. 

 

Fastställande av ersättningsbelopp till fakultetsstyrelserna och Styrelsen för 

utbildningsvetenskap för verksamhetsåret 2018 avseende ordinarie utbildningsuppdrag. 

Rektors beslut 2019-01-21. 

 

 

 

Övriga LiU 

Studentavdelningens vidaredelegering av beslutanderätten i ärenden om antagning och 
utbildning - examensfrågor. Beslut fattat av chefen för Studentavdelningen, 2018-12-11. 

 

 

Remisser 

Remissvar till Utbildningsdepartementet: Slutbetänkandet av Komvuxutredningen En 
andra och en annan chans - ett komvux i tiden. Rektors beslut 2018-12-06. 

 

Remissvar till Universitets- och högskolerådet: Förslag på föreskrifter om särskild 

behörighet och förslag på ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 

områdesbehörigheter. Rektors beslut 2018-12-17. 

 

Remiss från Miljö- och energidepartementet 2018-12-18: Energimyndighetens rapport 

Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet.  

 

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

högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina.  

Rektors beslut 2019-01-09. 

 

Remissvar till Universitets- och högskolerådet: Förslag till föreskrifter om ändring i 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbeviset samt 

allmänna råd. Rektors beslut 2019-01-09. 

 

Remiss från Universitets- och högskolerådet 2019-01-14: Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid 

urval. 

 
 

 

 

 


