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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
Tid:
Lokal:

Torsdag den 19 september 2019, kl 09.15 – 12.00
Universitetsklubben, Linköping

Närvarande:

Ledamöter:
Ulf Nilsson
Nicolette Lakemond
Helena Herbertsson
Magnus Borga
Jan Lundgren
Nahid Shahmehri, suppl.
Svante Gunnarsson
Marie Westrin
Gunnar Holmberg
Lena Miranda
Ludwig Modahl Edström
Jonatan Nygren, suppl.
Magdalena Smeds

verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
allmänintressen
allmänintressen
allmänintressen
studerande
studerande
forskarstuderande

Övriga:
Helene Fogelberg
Marco Kuhlmann, suppl.
Karin Baardsen
Oskar Renåker
Annalena Kindgren
Maria Boberg

allmänintressen
personalföreträdare
personalföreträdare
studerande
kanslichef
styrelsens sekreterare

Jan Nordström
Ellen Forsberg
Janerik Lundquist

verksamheten
studerande
personalföreträdare

Ej närvarande:

Justeras datum: __________________

Maria Boberg
Sekreterare

Ulf Nilsson
Dekanus, Ordförande
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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 19-4, 2019-06-05) läggs efter
genomgång till handlingarna.

4

Anmälningar och meddelanden
Anmälningar enligt bilaga.
Lena Miranda informerar om Science Park Mjärdevis arbete med att
tillsammans med Ideon Science Park i Lund, Blue Science Park i
Karlskrona, Kista Science City och Luleå Science Park påbörja
samarbete kring Europeiska Digitala Innovationshubbar inom
områdena AI, Cybersäkerhet och Högpresterande datorsystem.
Marie Westrin och Lena Miranda informerar om kommande event på
Mjärdevi: Open House på Ericsson och Mjärdevi by Night.

5

Dekanus informerar
•

•

Nya professorer: Frank Willems, gästprofessor i reglerteknik, ISY.
Bo Durbeej, professor (befordrad) i beräkningsfysik, IFM. Daniel
Lundin, gästprofessor i tillämpad plasmafysik, IFM. Björn Wallner,
professor (befordrad) i bioinformatik, IFM. Erik Sundin, professor
(befordrad) i hållbar produktion, IEI. Natalia Dubrovinskaia,
gästprofessor i teoretisk fysik, IFM. Ganpati Ramanath,
gästprofessor i tunnfilmsfysik, IFM. Marcela Bilek, gästprofessor i
tunnfilmsfysik, IFM.
LiTH firade 50-årsjubileum förra veckan. Tisdagen den 10 sep var
det stort tårtkalas i Colosseum. Veckan innehöll intressanta
föreläsningar både i Linköping och Norrköping. På fredagskvällen

_________

_________

_________
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hölls kalas/mingel i Linköping Konsert & Kongress. Veckans
festligheter avslutades med Alumnigolf på lördagen.
Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: SSF har delat ut 200
mnkr till forskning inom gränsområdet mellan teknik och medicin,
varav 100 mnkr gick till forskning på LiU. Karin Wårdell, IMT,
tilldelades 35 mnkr för forskning inom djup hjärnstimulering dataanalys för kliniskt stöd. Daniel Aili, IFM, tilldelades 30 mnkr
för forskning inom avancerad sårvård. Magnus Berggren, ITN,
tilldelades 35 mnkr för forskning inom elektroniska mediciner.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse: Två forskningsprojekt
vid LiU har tilldelats vardera 6 mnkr för forskning om samhälleliga
konsekvenser av AI. Det ena forskningsprojektet leds av Nicolette
Lakemond och Gunnar Holmgren, och handlar om hur AI kan vara
ett stöd och komplement i management och beslutsfattande.
European Universities: LiU är sedan tidigare med i nätverket ECIU,
som består av ca 15 Europeiska universitet. Detta nätverk har
ansökt om, och blivit beviljat, att bli en av piloterna i projektet
”European Universities” där befintliga universitet tillsammans
bildar och blir ägare av ett virtuellt universitet. Frågan kring
medfinansiering är inte löst än för Sveriges del. Totalt har 17 olika
nätverk av Europeiska universitet blivit beviljade medel på max 5
miljoner Euro per nätverk.
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Antagningen ht 2019
Föredragande: Annalena Kindgren

Information

Information ges om registreringssiffror ht 2019. Enligt
pressmeddelande från UHR kom det in 360 200 anmälningar i tid till
program och fristående kurser, varav 246 665 antogs till ht 2019.
Antalet sökande under 25 år minskar för 5e året i rad.
Vad gäller kvarvarande registrerade studenter på LiTH den 16 sep ser vi
en minskning på civilingenjörsutbildningar, speciellt på I, EMM och M.
Vi ser även en minskning på internationella masterprogram och
kandidatprogram, speciellt inom logistikområdet. Däremot ser vi en
ökning på högskoleingenjörsutbildningar och
matematisk/naturvetenskapliga utbildningar.
LiU har tappat fler studenter än normalt på några program efter
uppropet. En möjlig orsak till det kan vara reservantagning vid andra
lärosäten.
Insatser planeras tillsammans med våra partneruniversitet inom
Europa för att öka siffrorna till våra internationella masterprogram.

_________

_________

_________
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Dialog förs med centrala Kommunikationsavdelningen vid LiU, för att
LiTH ska profileras lite mer i marknadsföringen.
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Mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2020
Föredragande: Annalena Kindgren

Beslut

Beslutas att fastställa mötestider för tekniska fakultetsstyrelsen 2020,
enligt handling.
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Budgetförutsättningar
Föredragande: Ulf Nilsson

Information

De tidigare föreslagna nya forskningsmedlen till LiU finns med i
Budgetpropositionen för 2020 som offentliggjordes igår. Basanslaget
till forskning vid LiU beräknas öka med ca 35 mnkr / år. Fr o m 2020
beräknas även forskningsanslaget till LiU öka med ca 70 mnkr med
anledning av förstärkning av det strategiska forskningsområdet IT och
mobil kommunikation.
Det totala forskningsanslaget till LiU för 2020 ligger därmed på dryga
miljarden.
Vad gäller grundutbildningen har LiU ett takbelopp på 1,5 mdkr. Den
utbyggnad av ingenjörsutbildningar som anges i propositionen beror på
tidigare utökningar av platsantal, som ger effekt flera år framåt.
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Kompletterande beslut Oredlighet i forskning
Dnr LiU-2017-03927
Föredragande: Ulf Nilsson

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar
- att föra till protokollet att man tagit del av yttrandena från
såväl utredningsgruppen (Bilaga A) som Expertgruppen för
oredlighet i forskning (Bilaga B).
- att ställa sig bakom utredningsgruppens rekommendationer.
- att uppdra till dekanus att tillse att berörda parter informeras
om fakultetsstyrelsens beslut.
- att punkten omedelbart justeras.

_________

_________

_________

