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Beslut om FSM:s delegation av beslutanderätten i 
ärenden om antagning och utbildning 

Beslut 
Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten beslutar om delegation av 
beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning enligt bilaga. 
 
Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter i sin helhet 
fakultetsstyrelsens beslut fattat den 25 februari 2020, dnr LiU-2020-00321.  
 
Skäl till beslut 
Rektor beslutade den 21 december 2020 (dnr LiU-2020-04500) om en uppdaterad 
delegationsordning på området antagning och utbildning.  
 
I delegationsordningen framgår vilka ärenden som är delegerade till respektive 
fakultetsstyrelse eller till universitetsdirektören. Likaså framgår villkor för eventuell 
vidaredelegering.  
 
Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten vidaredelegerar beslutanderätten i 
följande ärenden som rör antagning och utbildning (”n” betyder normbeslut, ”s” 
betyder beslut i sakärenden och ”i” betyder beslut i individärenden). I kolumnen 
”Vidaredelegeras till” framgår hur delegationen är delegerad. Det är endast i de fall 
där det framgår ”…med rätt att vidaredelegera…” där en vidaredelegation får ske.  

 
Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten vid 
dess sammanträde denna dag efter föredragning av kanslichef Anette Philipsson. I 
beslutet har deltagit ordföranden dekan Lena Jonasson, ledamöterna Anna 
Strömberg, Malin Lindqvist Appell, Laura Korhonen, David Engblom, Jonas 
Bonnedahl, Patrik Rytterström, Eva Uebel, Katarina Hedin, Mats Ulfendahl samt 
studentrepresentanterna Anna Larsen, Filip Thuvander och Tove Törnqvist. Vidare 
hart närvarat ersättarna Charlotta Enerbäck, Annika Lindh Falk, Tino Ebbers, 
Maria Lerm, Michelle Chew, Said Havarinasab, personalföreträdarna Christina 
Ekerfelt och Maria Hugo-Lindén, prodekan Anders Fridberger, kanslichef Anette 
Philipsson samt fakultetsstyrelsens sekreterare Nico Rönnberg. 
 
I beredningen av ärendet har även utbildningsledarna Kerstin Levin, Kajsa 
Holmgren Peterson och chef för Studentenheten Kerstin Hawkins deltagit. 
 
Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form. 
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Sändlista 
FSM 
Utbildningsnämnden 
FUN 
Studentenheten 
Studentavdelningen 
 

Ärende Delegerat till Vidaredelegeras till 

1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

1.1 Beslut om behörighetsvillkor m.m. (n, s) 

1.1.15 Beslut om vilka utbildningar som 
ska omfattas av separat antagning enligt 7 
kap 4a respektive 32a §§ HF samt vilken 
platsfördelning som ska göras (n) 

FSM UN 

1.2 Individbeslut behörighetsprövning (i) 

1.2.3 Beslut om en person har särskild 
behörighet för utbildning på grundnivå 
som vänder sig till andra än nybörjare 

FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.2.4 Beslut om en person har särskild 
behörighet för utbildning på avancerad 
nivå 

FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.2.6 Beslut om behörighet utifrån reell 
kompetens avseende särskild behörighet 
för grund och/eller avancerad nivå samt 
grundläggande behörighet för avancerad 
nivå 

FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.2.7 Beslut om en person kan medges 
undantag från något eller några villkor 
avseende särskild behörighet för 
utbildning på grundnivå 

FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.2.8 Beslut om en person kan medges 
undantag från något eller några villkor 
avseende särskild behörighet för 
utbildning på avancerad nivå 

FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 
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1.3 Individbeslut – antagning (i) 

1.3.3 Beslut om antagning/efterantagning 
samt återkallande av sådana beslut 
avseende senare del av program vid 
Medicinska fakulteten 

FSM Chefen för Studentenheten utan 
rätt att vidaredelegera 

1.3.4 Beslut om återkallande av 
antagningsbeslut/efterantagningsbeslut 
enligt punkt 1.3.3 

FSM Chefen för Studentenheten utan 
rätt att vidaredelegera 

1.3.5 Beslut om antagning avseende kurser 
inom program 

FSM  

1.3.6 Beslut om återkallande av 
antagningsbeslut enligt punkt 1.3.5  

FSM Chefen för Studentenheten utan 
rätt att vidaredelegera 

1.3.7 Beslut om reservantagning FSM Chefen för Studentenheten med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom Studentenheten 

1.3.8 Beslut om återkallande av beslut om 
reservantagning enligt punkt 1.3.7 

FSM Chefen för Studentenheten utan 
rätt att vidaredelegera 

1.3.10 Beslut om medgivande till den som 
är antagen till grundläggande 
högskoleutbildning inom respektive 
fakultetsområde om fortsättning av studier 
efter studieuppehåll 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 

1.4 Beslut om utbildningsutbud och genomförande (s, n) 

1.4.2 Beslut om terminstider (s) FSM UN 

1.4.3 Beslut om förläggning av utbildning 
till annan tid än beslutad terminstid (n) 

FSM UN 

1.4.4 Beslut om mål och riktlinjer för 
studievägledningen och 
yrkesorienteringen (n) 

FSM UN 

1.4.5 Beslut om fakultetsspecifik del av 
kursvärderingar (s) 

FSM UN 

1.4.7 Beslut om att tillfälligt ställa in en 
kurs inom utbildningsprogram (s) 

FSM Dekan 

1.4.8 Beslut om att tillfälligt ställa in en 
fristående kurs i enlighet med de riktlinjer 
rektor beslutar (s) 

FSM Dekan 
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1.4.9 Beslut om att inrätta fristående kurs i 
enlighet med de riktlinjer rektor beslutar 
(s) 

FSM Dekan 

1.4.10 Beslut om att avveckla en fristående 
kurs i enlighet med de riktlinjer rektor 
beslutar (s) 

FSM Dekan 

 
1.5 Beslut om kurs- och utbildningsplaner, kurslitteratur samt utseende av 
examinatorer, tillgodoräknande m.m (n, s och i) 

1.5.2 Beslut om ändring av beslutad 
utbildningsplan som inte utgör ändring 
enligt 1.5.6 (s) 

FSM UN:s ordförande 

1.5.4 Beslut om kursplan (s) FSM UN:s ordförande 

1.5.5 Beslut om ändring av beslutad 
kursplan som inte utgör ändring enligt 
1.5.6 (s) 

FSM UN:s ordförande 

1.5.6 Beslut om ändringar av redaktionell 
natur eller följdändring pga ändrade lagar, 
regler etc. av beslutad utbildningsplan 
resp. kursplan (s) 

FSM UN:s ordförande 

1.5.8 Beslut om kurs- och 
referenslitteratur utöver de krav som 
framgår av högskoleförordningen och av 
rektor beslutade lokala regler (s) 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 
till programutskott, 
programansvarig alternativt till 
institutionsstyrelse. 

1.5.11 Beslut om utseende av respektive 
utbyte av examinator för varje kurs på 
grund- och avancerad nivå (i) 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 
till programansvarig. Får med 
angivande av vilka särskilda 
krav som ska vara uppfyllda 
delegeras till 
institutionsstyrelse med rätt att 
vidaredelegera inom 
institutionen. 

1.5.12 Beslut om rätten för studenter att 
genomgå förnyat prov för högre betyg (n) 

FSM Dekan 

1.5.13 Beslut om en student inte ska 
medges rätt att byta examinator pga. 
särskilda skäl (i) 

FSM Dekan 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKUKLTETEN 

 2021-01-26 
DNR LiU-2021-00287 

BILAGA 
5(8) 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.5.14 Beslut rörande byten av kurser inom 
utbildningsprogram inklusive 
godkännande av individuell 
studieplan/studiegång eller 
studieinriktning (i) 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 
till programutskott eller 
programansvarig/biträdande 
programansvarig 

1.5.15 Beslut rörande del av utbildningen 
förlagd utomlands (i) 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 
till programutskott eller 
programansvarig/biträdande 
programansvarig 

1.5.16 Beslut om tillgodoräknande av 
tidigare utbildning eller kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i 
yrkesverksamhet, enligt 6 kap. 6-8 §§ HF 
(i) 

FSM UN med rätt att vidaredelegera 
till programutskott eller 
programansvarig/biträdande 
programansvarig 

 
1.6 Beslut om kurs- och examensbevis m.m. (n, i) 

1.6.1 Beslut om översättningar av 
examensbenämningar (n) 

FSM Dekan 

1.6.2 Beslut om examen (i) FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.6.3 Beslut om utfärdande av kursbevis (i) FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

1.7 Beslut om överklagandeärenden (i) 

1.7.1Beslut om ändring av beslut i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 
granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till fakultets- resp. 
områdesstyrelsen 

FSM Dekan 

1.7.2 Beslut om yttranden i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 
granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till fakultets- resp. 
områdesstyrelsen 

FSM Dekan 
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2. Utbildning på forskarnivå – särskilda frågor 

2.1 Beslut om bedömningsgrunder m.m. (n) 

2.1.2 Beslut om vilka bedömningsgrunder 
som ska tillämpas vid prövningen av 
förmågan att tillgodogöra sig utbildningen 
(n) 

FSM FUN 

2.2 Individbeslut – behörighetsprövning (i) 

2.2.1 Beslut om en person har 
grundläggande behörighet för utbildning 
på forskarnivå (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.2.2 Beslut om en person kan medges 
undantag från något eller några villkor 
avseende särskild behörighet för 
utbildning på forskarnivå 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.2.3 Beslut om behörighet utifrån reell 
kompetens avseende grundläggande 
behörighet samt särskild behörighet för 
utbildning på forskarnivå 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.2.4 Beslut om en person har särskild 
behörighet för utbildning på forskarnivå 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.3 Individbeslut – antagning 

2.3 Beslut om antagning av doktorand (i) FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till ordförande 

 
2.4 Individbeslut – utseende av handledare och examinatorer (i) 

2.4.1 Beslut om utseende respektive utbyte 
av handledare (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.4.3 Beslut om utseende respektive utbyte 
av examinator (i) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.4.4 Beslut om tillgodoräknande av 
utbildning eller kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet, 
enligt 6 kap. 6-8 §§ HF  

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 
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2.5 Beslut om studieplaner (n, i) 

2.5.2 Beslut om individuell studieplan 
efter samråd med doktorander och 
handledaren (i, n) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.5.3 Beslut om ändring i individuell 
studieplan (i, n) 

FSM FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt 

2.6 Beslut inför disputation (s, n) 

2.6.1 Beslut om minsta antalet 
avhandlingsexemplar inför disputation 
eller framläggning av licentiatuppsats och 
om ersättning för kostnaderna för 
framställningen av denna upplaga (n) 

FSM FUN 

2.6.2 Beslut om de närmare formerna för 
framläggande och bedömning av 
licentiatuppsats (n) 

FSM FUN  

2.6.3 Beslut om ytterligare språk (utöver 
de nordiska språken, engelska, franska och 
tyska) som en licentiatuppsats eller 
doktorsavhandling kan skrivas på (i) 

FSM FUN 

2.6.4 Beslut om särskilda krav på en 
betygsnämnds sammansättning (n) 

FSM FUN 

2.6.5 Beslut om skälen för en betygs-
nämnds beslut ska redovisas i protokoll 
eller annan handling i samband med 
avhandlingens godkännande (n)  

FSM FUN  

2.7 Beslut om examensbevis (i, n) 

2.7.1 Beslut om översättningar av 
examensbenämningar (n) 

FSM FUN 

2.7.2 Beslut om examen (i) FSM Chefen för Studentavdelningen, 
med rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

 
3 Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (n)  

3.1 Beslut om särskild behörighet, 
urvalsgrunder och platsfördelning enligt 
förordning (2018:1519) om 

FSM UN 
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behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning 

6 Stipendier enligt förordningen (2010:718) om stipendier för 
studieavgiftsskyldiga studenter (i, s) 

6.2 Beslut om intern fördelning av 
stipendienivåer samt vilka kriterier 
fördelningen ska baseras på (s) 

FSM Dekan 

7 Inrättande av stipendium (n) 

7.1 Beslut om inrättande av stipendium för 
student antagen vid LiU 

FSM Dekan 

9 Övrigt 

9.1 Övriga beslut av löpande karaktär 
avseende antagning och utbildning med 
beaktande av gällande praxis inom LiU 

FSM Dekan 

  
 
 
 



Il U LINKÖPINGS 
e UNIVERSITET 

Beslut om Rektors delegation av beslutanderätten i 

ärenden om antagning och utbildning 
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Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Rektors delegation av beslutanderätten i 
ärenden om antagning och utbildning" (enligt bilaga) ska träda i kraft den 1 januari 
2021. 

Beslutet ska införas i LiU:s regelsamling och ersätter beslutet den 17 februari 2020 
om rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning 
(dnr LiU-2020-00587). 

Skäl till beslut 

Representanter från fakulteterna/ området Utbildningsvetenskap och Student
avdelningen samt utbildningsrådet har gjort en större översyn av nu aktuell 
delegationsordning eftersom flera brister har påtalats under en längre tid. Flertalet 
nya ärenden som tidigare har saknats i denna delegationsordning har lagts till (t.ex. 
beslut avseende utbildningar som regleras av särskild förordning, beslut om att 
tillfälligt ställa in programkurs, vissa beslut om tillgodoräknande och beslut om 
prolongation) och andra ärenden som har visat sig felaktiga eller onödiga har tagits 
bort (t.ex. beslut om anstånd för påbörjande av studier vid medicinska fakulteten, 
beslut om generella krav på kurs/utbildningsplaner, vissa beslut om stipendier och 
beslut om Diploma supplements). Ett antal förtydliganden och omformuleringar 
har gjorts, vissa beslut har sammanförts med ett annat beslut och vissa ärenden har 
flyttats från ett avsnitt till ett annat. I vissa fall har delegaten i kolumn två ändrats 
eller utökats, och likaså möjligheten till vidaredelegering. Till följd av dessa 
justeringar har även numreringen förändrats jämfört med tidigare version. 

Handläggningen av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av universitets
direktören Kent Waltersson, studeranderepresentanten August Goldhahn och 
rektors sekreterare Maria Fält efter föredragning av universitetsjuristen Caroline 
Taube, som deltar digitalt. 

I ärendet beredning har även kanslichefen Anette Philipsson, kanslichefen 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 
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Annalena Kindgren, kanslichefen Helena Klöfver, koordinatorn Lotta Lindgren, 
utbildningsrådet Ragnhild Löfgren, chefen för Studentavdelningen Robert Eriksson 
och stf chefen för Studentavdelningen Marie Eslon deltagit. 

;;;; ? ngen har granskat beslutets form. 

~k2-~ Jan-Ingvar Jönsson 

Kopia till: 
U niversitetsledningen 
U niversitetsdirektörens ledningsgrupp 
Dekanerna 
Kanslicheferna 
Prefekterna 
De administrativa cheferna 
Internrevisionen 
De lokala fackliga organisationerna 
Studentkårerna 
LiU-Nytt 
Redaktionen för Regelsamlingen 

Maria Fält på uppdrag av Caroline Taube 
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Rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om 

antagning och utbildning 

Rektor företräder övergripande LiU som myndighetschef. Vad gäller beslut i ärenden av 
övergripande slag beträffande antagning till, eller genomförande av, utbildning beslutar 
rektor i bl a följande frågor: 

• Urvalsgrunder i enlighet med högskoleförordningen. 
• Beslut om anmälnings- och kompletteringstid. 
• Fastställande av lokala tilläggsbeslut beträffande examensbenämningar efter förslag 

från respektive fakultets/ områdesstyrelse. 
• Beslut om beteckningarna på de doktorsexamina och licentiatexamina som utfärdas 

inom fakultets/områdesstyrelsens område efter förslag från respektive 
fakultets/ områdesstyrelse. 

• Inrättande och avvecklande av huvudområden, grundutbildningsprogram samt 
forskarutbildningsämnen. 

Genom rektors delegationsordning anges i detta beslut vad som närmare gäller 
beträffande beslutanderätten i nedan förtecknade ärenden beträffande antagning och 
utbildning vid Linköpings universitet. Av förteckningen framgår närmare i vilken 
utsträckning vidaredelegation av beslutanderätten medges. Med "särskilt beslutande 
fakultetsorgan" nedan avses av respektive fakultets- eller områdesstyrelse inrättad 
nämnd, utskott, kommitte eller liknande i vilka studenterna är representerade. Endast i 
de fall det står ett "Ja" i sista kolumnen i tabellen får vidaredelegering ske fritt. I övriga 
fall stannar rätten att delegera i enlighet med vad som framgår i respektive ärende. 

Fakultets- och områdesstyrelserna vid LiU ansvarar enligt sina instruktioner 
övergripande för vetenskaplig kompetens för universitetets strategiska utveckling 
avseende forskning och utbildning. Styrelserna fördelar genom särskilda uppdrag inom 
sina ansvarsområden mellan institutioner och andra förekommande arbetsenheter de 
resurser som tillförs respektive styrelse för forskning samt för utbildningen på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Styrelserna ansvarar vidare för de planer 
som föreskrivs i högskoleförordningen. 

Lämnade delegationer avser inte i sig att förändra etablerade eller önskade 
handläggningsrutiner /verksamhetsprocesser eller hur t ex överenskommelser träffas 
rörande fakultetsuppdragen till Studentavdelningen inom universitetsförvaltningen eller 
institutionsnivån. Självfallet åligger det delegaten att följa de föreskrifter, anvisningar 
och riktlinjer i övrigt som i varje enskilt fall är normerande för beslutsfattandet. 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 
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1.1.8 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 
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Delegerade beslutsärenden (där "n" betyder normbeslut, "s" betyder beslut i sakärenden 
och "i" betyder beslut i individärenden) förtecknas nedan inom följande ärendeområden: 

Ärende: Delegeras till: Får vidaredelegeras? 

Utbildning Rå grundnivå och avancerad 
nivå 

Beslut om behörighetsvillkor m.m. (n, s) 

Beslut enligt 7 kap. 10 § HF om vilka särskilda Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
behörigheter som ska gälla för utbildning som områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
vänder sig till nybörjare på grundnivå med 
undantag för utbildningar som leder till sådan 
yrkesexamen som anges i bilaga 2 till HF1 (n) 

Beslut enligt 7 kap. 25 § HF om vilka särskilda Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
behörigheter som ska gälla för utbildning på områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare 
(n) 

Beslut enligt 7 kap. 31 § HF om vilka särskilda Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
behörigheter som ska gälla för utbildning på områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
avancerad nivå (n) 

Beslut om urvalsgrunder enligt 7 kap 12 § punkt 3 Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
HF(n) områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 

Beslut om att ställa andra krav på särskilda Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
förkunskaper enligt 7 kap. 11 § HF. 2 (s) områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 

Beslut om ansökan till UHR om tillstånd att få Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
göra annan platsfördelning på de urvalsgrunder områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
som anges i 7 kap 12 § punkt 3 HF än som avses i 
7 kap 13 §. (Ska anmälas till rektor) (s) 

Beslut om ansökan hos UHR om tillstånd att vid Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
urval till viss utbildning få göra annan områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
platsfördelning än som avses i 7 kap 13 §. (Ska 
anmälas till rektor) (s) 

Beslut om det vid antagning till kurs som vänder Fakultets- resp. Endast till särskilt beslutande 
sig till nybörjare ska ges förtur till sökande som områdesstyrelse fakultetsorgan eller dekan 
är studerande vid LiU (n) 

1 I fbreskriftema måste det fbreskrivas att bestämmelserna ska tillämpas fbrsta gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022 
(punkt 2 i övergångsbestämmelser till HF (2018: 1503)). 
2 Innan högskolan meddelar fbreskrifter enligt fbrsta stycket ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över högskolans fbrslag (7 kap. I I § 2 
st HF). 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2 



1.1.9 

1.1.10 

1.1.11 

1.1.12 

1.1.13 

1.1.14 

1.1.15 

1.1.16 

1.1.17 

Ärende: 

Beslut om vilka urvalsgrunder enligt 7 kap 23 
resp. 26 §§ HF som ska användas vid urval till 
utbildning på grundnivå resp. avancerad nivå (n) 

Beslut om platsfördelning mellan valda 
urvalsgrunder (s) 

Beslut i övrigt vid behov om tillämpningen av 
urvalsgrunder för antagning på grund- och 
avancerad nivå (n) 

Beslut om vilka utbildningar som ska ha 
samordnad central respektive lokal antagning (s) 

Beslut om när ett urvalsförfarande inte ska 
tillämpas (s) 

Beslut efter samråd med respektive institution 
om institutionsanmälan/institutionsantagning 
ska ske för utbildning (s) 

Beslut om vilka utbildningar som ska omfattas av 
separat antagning enligt 7 kap 4a respektive 32a 
§§ HF samt vilken platsfördelning som ska göras 
(n) 

Beslut om prioritetsordning för återkomst till 
studier (n) 

Beslut om särskild behörighet, urvalsgrunder och 
platsfördelning enligt 

-Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning 
som kompletterar avslutad utländsk utbildning, 

-Förordning (2011:686) om kompletterande 
pedagogisk utbildning som leder till 
ämneslärarexamen, 

-Förordning (2011:689) om vissa 
behörighetsgivande examina för legitimation som 
lärare och förskollärare och om 
högskoleutbildningar för vidareutbildning av 
lärare och pedagogisk personal inom förskolan 
som leder till lärar- eller förskollärarexamen (n,s) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
3(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Nej 

Nej 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Ja 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

3 



1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2-4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

Ärende: 

Individbeslut behörighetsprövning (i) 

Beslut om en person har grundläggande 
behörighet för utbildning på grund- och/eller 
avancerad nivå 

Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på grundnivå som vänder sig till andra 
än nybörjare 

Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på avancerad nivå 

Beslut om behörighet utifrån reell kompetens 
avseende grundläggande behörighet för 
grundnivå samt Engelska 6/B (för utbildning på 
engelska) på grund- och avancerad nivå 

Beslut om behörighet utifrån reell kompetens 
avseende särskild behörighet för grund och/ eller 
avancerad nivå samt grundläggande behörighet 
för avancerad nivå 

Beslut om en person kan medges undantag från 
något eller några villkor avseende särskild 
behörighet för utbildning på grundnivå 

Beslut om en person kan medges undantag från 
något eller några villkor avseende särskild 
behörighet för utbildning på avancerad nivå 

Beslut om avsteg i enskilt fall från 7 kap 13 § resp. 
26 § HF. (Ska anmälas till rektor) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

UD 

UD 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 

4(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Ja 

Ja 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 
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1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

Ärende: 

Individbeslut - antagning (i) 

Beslut om antagning/ efterantagning (med 
undantag för utbildning enligt punkt 1.3.3) 
avseende 

- Program (inkl senare del) 

- Fristående kurser 

- Programkurser som kan läsas som 
fristående kurser 

Beslut om återkallande av 
antagnings beslut/ efterantagnings beslut enligt 
punkt 1.3.1 

Beslut om antagning/ efterantagning samt 
återkallande av sådana beslut avseende 
programmen ULV och V AL samt senare del av 
program vid medicinska fakulteten. 

Beslut om återkallande av 
antagnings beslut/ efterantagnings beslut enligt 
punkt1.3.3 

Beslut om antagning avseende kurser inom 
program 

Beslut om återkallande av antagningsbeslut 
enligt punkt 1.3.5 

Beslut om reservantagning 

Beslut om återkallande av beslut om 
reservantagning enligt punkt 1.3. 7 

Beslut om medgivande till den som är antagen till 
grundläggande högskoleutbildning om anstånd 
med påbörjande av studier 

Beslut om medgivande till den som är antagen till 
grundläggande högskoleutbildning inom 
respektive fakultetsområde om fortsättning av 
studier efter studieuppehåll 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

UD 

UD 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
5(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Ja 

5 



1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1-4-5 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

1.4.9 

1.4.10 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

Ärende: 

Beslut om utbildningsutbud och 
genomförande (n, s) 

Beslut om budgetramar för utbildning (s) 

Beslut om terminstider (s) 

Beslut omförläggning av utbildning till annan tid 
än beslutad terminstid (n) 

Beslut om mål och riktlinjer för studievägledning 
och yrkesorientering (n) 

Beslut om fakultetsspecifik del i kursvärderingar 
(s) 

Beslut om att tillfälligt ställa in ett utbildnings-
program i enlighet med de riktlinjer rektor 
beslutar (s) 

Beslut om att tillfälligt ställa in kurs inom 
utbildningsprogram (s) 

Beslut om att tillfälligt ställa in en fristående kurs 
i enlighet med de riktlinjer rektor beslutar (s) 

Beslut om att inrätta fristående kurs i enlighet 
med de riktlinjer rektor beslutar (s) 

Beslut om att avveckla en fristående kurs i 
enlighet med de riktlinjer rektor beslutar (s) 

Beslut om kurs- och utbildningsplaner, 
kurslitteratur samt utseende av 
examinatorer, tillgodoräknande m.m. (i, 
n, s) 

Beslut om utbildningsplan (s) 

Beslut om ändring av beslutad utbildningsplan 
som inte utgör ändring enligt 1.5.6 (s) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
6(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till särskilt 
beslutande fakultetsorgan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Ja 

Endast till särskilt 
beslutande fakultetsorgan 
eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekan 
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1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

1.5.7 

1.5.8 

1.5.9 

1.5.10 

1.5.11 

1.5.12 

1.5.13 

1.5.14 

1.5.15 

Ärende: 

Beslut om kursplan (s) 

Beslut om ändring av beslutad kursplan som inte 
utgör ändring enligt 1.5.6 (s) 

Beslut om ändringar av redaktionell natur eller 
följdändring pga ändrade lagar, regler etc. av 
beslutad utbildningsplan resp. kursplan (s) 

Beslut om riktlinjer för hur och när information 
om aktuell kurslitteratur ska delges studenterna 
(n) 

Beslut om kurs- och referenslitteratur utöver de 
krav som framgår av högskoleförordningen och 
av rektor beslutade lokala regler (s) 

Beslut om vilka betygsskalor som ska användas 
för olika typer av kurser (n) 

Beslut om begränsning av antalet tillfällen för 
tentamen, prov eller praktik (n) 

Beslut om utseende av respektive utbyte av 
examinator för varje kurs på grund- och 
avancerad nivå (i) 

Beslut om rätten för studenter att genomgå 
förnyat prov för högre betyg (n) 

Beslut om en student inte ska medges rätt att 
byta examinator pga. av särskilda skäl (i) 

Beslut rörande byten av kurser inom utbildnings-
program inklusive godkännande av individuell 
studieplan/ studiegång eller studieinriktning (i) 

Beslut rörande del av utbildningen förlagd 
utomlands (i) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
7(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan, dess 
ordförande eller dekan 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan. 
Får med angivande av vilka 
särskilda krav som ska vara 
uppfyllda delegeras till 
institutionsstyrelse med rätt 
att vidaredelegera inom 
institutionen. 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Ja 

Ja 
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1.5.16 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Ärende: 

Beslut om tillgodoräknande av tidigare 
utbildning eller kunskaper och färdigheter som 
har förvärvats i yrkesverksamhet, enligt 6 kap. 6-
8 §§ HF (i) 

Beslut om kurs- och examensbevis m.m. 
(i, n) 

Beslut om översättningar av examensbenäm-
ningar (n) 

Beslut om examen (i) 

Beslut om utfärdande av kursbevis (i) 

Beslut i överklagandeärenden (i) 

Beslut om ändring av beslut i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 
granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till fakultets- resp. områdesstyrelsen 

Beslut om yttranden i överklagandeärenden och 
tillsyns- och granskningsärenden, där berört 
beslut är delegerat till fakultets- resp. 
områdesstyrelsen 

Beslut om ändring av beslut samt yttranden i 
överklagandeärenden och tillsyns- och 
granskningsärenden, där berört beslut är 
delegerat till UD 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
8(13) 

Får vidaredelegeras? 

Ja 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan alt 
till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan alt 
till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

8 



_g_ 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Ärende: 

Utbildning nå forskarnivå - särskilda 
frågor 

Beslut om bedömningsgrunder m.m. (n) 

Beslut om vilka krav på särskild behörighet som 
ska gälla för att bli antagen till utbildning på 
forskarnivå 

Beslut om vilka bedömningsgrunder som ska 
tillämpas vid prövningen av förmågan att 
tillgodogöra sig utbildningen 

Beslut om de eventuella preciserade krav som ska 
gälla för doktorsexamen med en viss inriktning 
(ämne) respektive licentiatexamen med viss 
inriktning 

Individbeslut - behörighetsprövning (i) 

Beslut om en person har grundläggande 
behörighet för utbildning på forskarnivå 

Beslut om en person kan medges undantag från 
något eller några villkor avseende särskild 
behörighet för utbildning på forskarnivå 

Beslut om behörighet utifrån reell kompetens 
avseende grundläggande behörighet samt 
särskild behörighet för utbildning på forskarnivå 

Beslut om en person har särskild behörighet för 
utbildning på forskarnivå 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
9(13) 

Får vidaredelegeras? 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan, 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt, alt till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Ja 

Ja 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

9 



2.3 

2.3.1 

2.4 

2.4.1 

2-4-2 

2-4.3 

2-4.4 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

Ärende: 

Individbeslut - antagning (i) 

Beslut om antagning av doktorand 

Individbeslut - utseende av handledare 
och examinatorer samt tillgodoräknande 
(i) 

Beslut om utseende respektive utbyte av 
handledare 

Beslut om undantag från LiU:s bestämmelser för 
vem som kan utses till huvudhandledare 

Beslut om utseende respektive utbyte av 
examinator 

Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller 
kunskaper och färdigheter som har förvärvats i 
yrkesverksamhet, enligt 6 kap. 6-8 §§ HF 

Beslut om studieplaner (i, s) 

Beslut om allmän studieplan (s) 

Beslut om individuell studieplan efter samråd 
med doktoranden och handledare (i) 

Beslut om ändring i individuell studieplan (i) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

2020-12-21 
DNR LIU-2020-04500 

DELEGATIONSORDNING 
10(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Ja 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 
med rätt att vidaredelegera 
till institutionsstyrelse eller 
prefekt 

10 



2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

2.6-4 

2.6.5 

2.6.6 

2.7 

2.7.1 

2.7.2 

2.8 

2.8.1 

Ärende: 

Beslut inför disputation (i, n, s) 

Beslut om minsta antalet avhandlingsexemplar 
inför disputation eller framläggning av 
licentiatuppsats och om ersättning för 
kostnaderna för framställningen av denna 
upplaga (n) 

Beslut om de närmare formerna för 
framläggande och bedömning av licentiatuppsats 
(n) 

Beslut om ytterligare språk ( utöver de nordiska 
språken, engelska, franska och tyska) som en 
licentiatuppsats eller doktorsavhandling kan 
skrivas på (i) 

Beslut om särskilda krav på en betygsnämnds 
sammansättning (n) 

Beslut om skälen för en betygsnämnds beslut ska 
redovisas i protokoll eller annan handling i 
samband med avhandlingens godkännande (n) 

Beslut om att de skäl som en enskild ledamot kan 
ha anfört ska antecknas som skiljaktig mening 
eller i annan ordning (s) 

Beslut om examensbevis (i, n) 

Beslut om översättningar av examensbenäm-
ningar (n) 

Beslut om examen (i) 

Beslut om prolongation (i) 

Beslut om prolongation av utbildnings- eller 
anställningstid för doktorander som haft 
förtroendeuppdrag 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 
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Får vidaredelegeras? 

Ja 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till prefekt 
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3 

34 

4 

4.1 

5 

5.1 

§_ 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Ärende: 

Behörighetsgivande och 
högskoleintroducerande utbildning (n} 

Beslut om särskild behörighet, urvalsgrunder och 
platsfördelning enligt förordning (2018:1519) om 
behörighetsgivande och högskoleintroducerande 
utbildning 

Pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning (i} 

Beslut om pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning 

Studieavgifter enlig! förordningen 
(2010:543} om anmälningsavgift och 
studieavgift (i} 

Beslut i ärenden om avgiftsstatus, återbetalning 
och avstängning för sökande och antagna till 
utbildning på grund- och avancerad nivå 

Stinendier enlig! förordningen (2010:718} 
om stinendier för studieavgiftsskyldiga 
studenter (i, s} 

Beslut om fördelning av stipendiemedel till 
fakulteterna (s) 

Beslut om intern fördelning av stipendienivåer 
samt vilka kriterier fördelningen ska baseras på 
(s) 

Beslut om stipendium för särskilt kvalificerade 
studenter som antagits till sitt förstahandsval på 
en av fakultet prioriterad utbildning (i) 

Beslut om fortsatt dispositionsrätt till stipendium 
(i) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 

UD 

Internationalise-
ringsdirektör 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Dekan 

Dekan vid den 
fakultet som där 
ursprungligt 
beviljande av 
stipendium 
beslutats 

2020-12-21 
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12(13) 

Får vidaredelegeras? 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera till 
anställd inom SA 

Nej 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Ja 

Ja 
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6.5 

7 

7.1 

~ 

8.1 

9 

9.1 

Ärende: 

Beslut om återkallande av stipendium på grund 
av oriktigt underlag för behörighet och/eller 
meritvärdering (i) 

Inrättande av stinendium (n) 

Beslut om inrättande av stipendium för student 
antagen vid LiU 

Överlåtande av förvaltningsu1mgift (n) 

Beslut om avtal med annan statlig myndighet 
eller extern juridisk person om överlåtande av 
förvaltningsuppgift avseende antagning och 
tillgodoräknande av utbildning 

Övrig! 

Övriga beslut av löpande karaktär avseende 
antagning och utbildning med beaktande av 
gällande praxis inom LiU 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Delegeras till: 

UD 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

UD 

(Efter förslag av 
fakultets-/ 
områdesstyrelse) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 
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Får vidaredelegeras? 

Endast till chefen för 
Studentavdelningen, med 
rätt att vidaredelegera endast 
till chefen för 
antagningsenheten 

Endast till särskilt beslutande 
fakultetsorgan eller dekan 

Nej 

Ja 
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