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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

 
 

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 
 

Tid: Tisdag den 28 april 2020, kl 09.15 – 14.00 
Lokal: Distansmöte via Zoom 
 
Närvarande: Ledamöter:  
 Ulf Nilsson verksamheten 
 Nicolette Lakemond verksamheten 
 Helena Herbertsson verksamheten 
 Magnus Borga verksamheten 
 Jan Lundgren verksamheten 
 Jan Nordström verksamheten 
 Svante Gunnarsson  verksamheten 
 Marie Westrin allmänintressen 
 Lena Strömbäck, suppl. allmänintressen, p 1-6, 8, 13-14 
 Ludwig Modahl studerande 
 Linnea Bergman studerande 
 Magdalena Smeds studerande 
 
 Övriga:  
 Karin Enander p.7 
 Per Jensen p.7 
 Lina Roth p.7 
 Håkan Örman p.8 
 Marcus Ekholm p.8 
 Elaine Sjögren p.13 
 Sara Sethson p.13 
 Christina Hammarstedt p.13 
 Janerik Lundquist personalföreträdare 
 Annalena Kindgren kanslichef 
 Maria Boberg styrelsens sekreterare 
   
   
Ej närvarande: Gunnar Holmberg allmänintressen 
 Lena Miranda allmänintressen 
 Karin Baardsen personalföreträdare 

 
 
Justeras datum: __________________ 
 

 
 
      
Maria Boberg   Ulf Nilsson  Nicolette Lakemond 
Sekreterare   Dekanus, Ordförande  Justerare 
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1  Utseende av justeringsperson 
 

 Beslutas att utse Nicolette Lakemond att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 
 

2 Fastställande av föredragningslista 
 

 Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
 
Ärendena behandlades i följande ordning: p1-5, p13, p6, p8, p14, p7, 
p9-12 och p15. 
 
 

3 Föregående protokoll 
 

 Föregående mötesprotokoll (FST 2020-2, 2020-03-12) läggs efter 
genomgång till handlingarna.   
 
FST 2020-2.09 Terminstider för läsåret 2021/2022. Några sakfel 
upptäcktes i beslutet, men detta har justerats efter avstämning med 
berörda. 
 
 

4 Anmälningar och meddelanden 
 

 Anmälningar enligt bilaga. 
 
Personalföreträdare Janerik Lundquist informerar om den pressade 
undervisningssituation som många lärare befinner sig i nu, i och med 
distansläget. 
 

5 Dekanus informerar 
 

 • Nya professorer: Tomas Jonsson, gästprofessor i teoretisk biologi, 
IFM. 

• Priser, utmärkelser och forskningsbidrag: Matematikläraren Daniel 
Carlsson är den första läraren som får Ingemar Ingmarssons 
Lärarpris som är på 500 tkr. Kungliga Vetenskapsakademien delar i 
år ut forskningsmedel inom fysik till fem forskare. Feng Gao (IFM) 
får 200 tkr i forskningsmedel och 75 tkr till att organisera en 
workshop. Horizon 2020 satsar 500 mnkr på AI-nätverket Tailor, 
där Fredrik Heinz är koordinator. 
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• Vårbudget: Regeringen föreslår utökning av antalet platser till 
sommarkurser och behörighetsgivande utbildning. För LiU innebär 
det 140 nya platser till sommarkurserna 2020, och 140 nya platser 
till Basåret ht 2020. Regeringen har även avsatt en symbolisk 
summa på 50 mnkr nationellt för extrakostnader pga 
distansundervisning. 

• Ny universitetsstyrelse: Nya allmänföreträdare till 
universitetsstyrelsen.  

• Akademiska högtiden: Flyttas till 2-3 oktober 2020 då den 
genomförs tillsammans med rektorsinstallation och utdelning av 
Ingemar Ingemarssons Lärarpris.  
 

 
6 Anmälningssiffror inför ht 2020 

Föredragande: Annalena Kindgren 
  

Information Anmälningssiffror till högre utbildning har ökat markant i hela riket, 
till följd av corona. 
 
Antalet sökande till våra civilingenjörsprogram, kandidatprogram och 
basår har ökat. Däremot har vår andel av gruppen förstahandssökande 
minskat. 
 
Den genomsnittliga ökningen i riket på anmälningssiffror till 
civilingenjörsprogram är +14%, vilket kan jämföras med ökningen på 
+13% till civilingenjörsprogram vid LiTH, där DPU står för den största 
ökningen.  
 
Anmälningssiffrorna ökar även till våra Masterprogram, men det är 
osäkert hur många inresande som kan komma till våra engelska 
Masterprogram ht 2020, med tanke på corona. 
 
 

7 Förslag om kandidatprogram i Djurpsykologi 
Dnr LiU-2020-01486 
Föredragande: Karin Enander, Per Jensen, Lina Roth 
 

Beslut Beslutas fastställa förslag om kandidatprogram i Djurpsykologi, enligt 
bifogad handling. 
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8 Förändringar av programutbudet inom Materialfysik på 
avancerad nivå 
Dnr LiU-2020-01487 
Föredragande: Håkan Örman, Marcus Ekholm  
 

Beslut Beslutas fastställa förslag om förändringar av programutbudet inom 
Materialfysik på avancerad nivå, enligt bifogad handling. 
 
 

9 Förändringar av utbudet sommarkurser 2020 
Dnr LiU-2020-01488 
Föredragande: Annalena Kindgren 
 

Beslut Beslutas fastställa förändringar av utbudet sommarkurser 2020, enligt 
bifogad handling. 
 
 

10 Utbildningsutbud av program läsåret 2021-2022 
Dnr LiU-2020-01489 
Föredragande: Annalena Kindgren  
 

Beslut Beslutas fastställa förslag om utbildningsutbud av program läsåret 
2021-2022, enligt bifogad handling. 
 
 

11 Utbildningsutbud av fristående kurser vt 2021 
Dnr LiU-2020-01490 
Föredragande: Annalena Kindgren 
 

Beslut Beslutas fastställa utbildningsutbud av fristående kurser vt 2021, enligt 
bifogad handling. 
 
 

12 Instruktion för programnämnderna 
Dnr LiU-2020-01494 
Föredragande: Annalena Kindgren 
 

Beslut Beslutas fastställa instruktion för programnämnderna, enligt bifogad 
handling. 
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13 Rapport om uppdrag kring pedagogisk meritering 
Föredragande: Svante Gunnarsson, Elaine Sjögren 
 

Information Information ges om uppdraget att ta fram en modell för pedagogisk 
meritering vid LiU. Syftet med en sådan modell är bland annat att 
belöna pedagogiskt arbete och att höja kvalitén på undervisningen. 
Flera av Sveriges lärosäten har redan en meriteringsmodell för sina 
lärare, vilket vi kan dra erfarenhet av. 
 
Projektet ska löpa på i tre år och har en styrgrupp (där Margareta 
Bachrach Lindström är sammankallande) och en arbetsgrupp. 
Tidplanen är att projektet i juni 2020 ska redovisa ett förslag på en 
gemensam modell för pedagogisk meritering, och att detta sedan ska ut 
på remiss under ht 2020. 
 
Styrelsen framhåller vikten av att samordna med studenternas olika 
lärarpriser (vad studenterna anser vara god pedagogisk förmåga) och 
att se till att modellen som tas fram är kompatibel med 
Anställningsordningen. Koppling till UKÄs utvärdering behöver ses 
över, samt även koppling till forskningsutveckling i ämnet man 
undervisar i. 
 
 

14 Statusrapport med anledning av nya coronasmittan 
Föredragande: Ulf Nilsson, Nicolette Lakemond, Annalena Kindgren 
 

Information LiU har befunnit sig i distansläge sedan 18 mars 2020. Omställningen 
skedde under Tekfak:s tentamensperiod, vilket innebar mycket snabba 
åtgärder vad gäller omställning från salstentor till hemtentor, eller 
inställda tentor. Omställningen har fungerat bra rent teknisk sett. 
Däremot kanske inte alltid salstentor lämpar sig väl som hemtentor. 
Efter tentaperioden började läsperiod 2 igång, vt 2020, och det har 
fungerat bra.  
 
Krisledningen vid LiU har tagit beslut i flera omgångar, allt eftersom 
läget har förändrats. Beslut har fattats att distansläget kvarstår fram till 
starten av ht 2020. Beslut har även fattats att inte skicka ut studenter 
på utbyten utomlands under ht 2020. Troligen får vi fler prestationer 
nu när studenter inte lika lätt får anställning i slutet av sina studier, 
utan att de stannar kvar och slutför sina utbildningar eller till och med 
läser extra kurser. 
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Vad gäller forskarstudier har det tagits fram fakultetsövergripande 
rutiner för hur disputationer ska genomföras och som bygger på en 
delvis distanslösning. En lokal tillhandahålls på LiU, där normalt 
ordförande och respondent finns på plats och offentligheten har 
möjlighet att närvara. Övriga medverkande kan delta via länk, på 
distans. Man tappar tyvärr en del av det ceremoniella inslaget, men 
innehållsmässigt och kvalitetsmässigt har det fungerat bra. 
 
På tekniska fakultetens kansli är det få medarbetare på plats. 
Majoriteten arbetar på distans. Något som man saknar är att kunna 
göra digitala signaturer på beslut och liknande dokument.  
 
Som en konsekvens av distansläget är schemaläggningen för ht 2020 
senarelagd. Mottagningen av nya studenter till terminsstarten ht 2020 
planeras utifrån flera olika scenarier.  
 
 

15 Erfarenheter från UKÄs kvalitetsutvärderingar 
Föredragande: Marie Westrin 
 

Information Marie Westrin har deltagit som arbetslivsrepresentant i UKÄs 
utvärdering av KTH. LiU ska utvärderas ht 2020, och ett upptaktsmöte 
hålls den 4 sep 2020.  
 
Bedömargruppen består av en ordförande, sakkunniga från akademien, 
studeranderepresentanter och arbetslivsrepresentanter. Gruppens 
uppdrag är att granska lärosätets kvalitetssäkringsarbete. 
 
Det finns några olika bedömningsområden, så som t ex Styrning och 
organisation. Vissa bedömningsområden har dessutom flera 
underpunkter. Marie delger styrelsen sina tankar och reflektioner kring 
vad man bör tänka på inom de olika bedömningsområdena. 
 
 

 
 


