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Dekanus Utbildningsvetenskaps delegation gällande beslutanderätten i allmänna 

avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m.  

Med hänvisning till rektors delegation av beslutanderätten i allmänna avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m. 

(Dnr LiU-2018-03509) beslutar dekanus för utbildningsvetenskap om nedanstående delegation. I nedanstående har vi endast tagit med de 

ärenden i rektors delegationsordning som berör utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning. 

 

Från rektors delegation av beslutanderätten i allmänna avtalsärenden samt 

avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m. (Dnr LiU-2018-03509) 

(nedan tas endast de ärenden i rektors delegationsordning som berör utbildning på 

grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning) 

UV:s 

delegationsordning 

 Ärende Delegeras till: Får 

vidaredelegeras? 

 

2 Beslut i ärenden rörande 

utbildnings- och 

forskningsfinansiering samt 

villkor för samverkan 

   

 Uppdragsutbildning    

2.1 Beslut om avtal avseende 

uppdragsutbildning enligt 

förordning (2002:60) om 

UD Ja  
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uppdragsutbildning vid universitet 

och högskolor samt förordning 

(200 :223) om uppdragsutbildning 

för fortbildning av lärare, 

förskollärare och viss annan 

personal, upp till ett belopp om 

högst fem miljoner kronor per 

avtal. 

 Avtal rörande studenter och 

doktorander 

   

2.2 Beslut om avtal med student 

avseende medverkan i 

forskningsprojekt eller andra 

projekt av betydelse för LiU. 

UD Ja  

2.3 Beslut om avtal rörande villkoren 

för forskarstuderande – som 

industridoktorander eller på annat 

sätt 

UD Ja  

2.4 Beslut om avtal om studentutbyte 

inom ramen för internationell 

programverksamhet inom området 

för högre utbildning. 

Dekan Ja   
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2.5 Beslut om avtal om studentutbyte 

med annat svenskt eller 

internationellt lärosäte.  

Dekan Ja   

2.6  Beslut om avtal om studentutbyte 

med annat svenskt eller 

internationellt lärosäte och som 

berör två eller fler fakulteter1 inom 

LiU. 

Vicerektor för 

samverkan 

Ja  

2.7 Beslut om avtal med annat lärosäte 

eller andra aktörer rörande extern 

handledning för genomförande av 

utbildning på grund-, avancerad, 

forskarnivå (ej vid gemensam eller 

dubbelexamen) 

Dekan Ja Avtal gällande 

handledning på grund- 

och avancerad nivå 

delegeras till prefekt 

Avtal gällande 

handledning på 

forskarnivå delegeras 

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo), med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt. 

                                                           
1 Med fakultet avses även området för utbildningsvetenskap. 
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2.8 Beslut om avtal om gemensam eller 

dubbelexamen med annat lärosäte 

Dekan Ja  

 

 

 

 

 


