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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 

 

 

Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i 
ärenden om antagning och utbildning.  

Bakgrund  

Rektor har beslutat om två nya delegationsordningar som berör antagning och utbildning: Rektors delegation av beslutanderätten i 

ärenden om antagning och utbildning (Dnr LiU-2018-03148) och Rektors delegation av beslutanderätten i allmänna avtalsärenden samt 

avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m. (Dnr LiU-2018-03509). I den första av dessa, delegationsordning gällande antagning 

och utbildning, delegeras ett flertal frågor till Styrelsen för utbildningsvetenskap, och där behöver nu Styrelsen för Utbildningsvetenskap 

ta beslut om sin delegationsordning. I det andra rektorsbeslutet, som rör avtalsfrågor gällande utbildning och forskning, finns ingen 

delegation till Styrelse för utbildningsvetenskap. Där finns delegation till dekan, för vilken dekan själv beslutar om eventuell vidare 

delegation.  

I förteckning som finns nedan framgår såväl rektors som Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegation. I tabellen anges om ärende är 

normbeslut (markeras med ”n” inom parentes), sakärenden (markeras med ”s” inom parentes) eller individärenden (markeras med ”i” 

inom parentes). 

I texten förekommer delegation till särskilt beslutande fakultetsorgan, med vilket avses ”av respektive styrelse inrättad nämnd, utskott, 

kommitté eller liknande i vilka studenter är representerade” (Rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och 

utbildning, Dnr LiU-2018-03148) 

Beslut om ny delegationsordning för Styrelsen för utbildningsvetenskap ersätter tidigare delegationsordning Styrelsen för 

utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning (Dnr LiU-2017-03573). 
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Beslut 

Styrelsen för utbildningsvetenskap föreslås besluta om delegation enligt följande: 

Rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning (Dnr LiU-

2018-03148) 

I nedanstående återges samtliga ärenden i rektors delegation. 

Från rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och 

utbildning (Dnr LiU-2018-03148) (samtliga ärenden) 

SUV:s 

delegationsordning 

 Ärende Delegeras till: Får 

vidaredelegeras? 

 

1 Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

   

1.1 Beslut om behörighetsvillkor 

m.m. (n, s) 

   

1.1.1 Beslut enligt 7 kap. 10§ HF om 

vilka särskilda behörigheter som 

ska gälla för ett utbildningsprogram 

som vänder sig till nybörjare på 

grundnivå med undantag för 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  
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utbildningar som leder till sådan 

yrkesexamen som anges i bilaga 2 

till HF1 (n) 

1.1.2 Beslut enligt 7 kap. 25§ HF om 

vilka särskilda behörigheter som 

ska gälla för utbildning på 

grundnivå som vänder sig till andra 

än nybörjare (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.3 Beslut enligt 7 kap. 31§ HF om vilka 

särskilda behörigheter som ska 

gälla för utbildning på avancerad 

nivå (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.4 Beslut om urvalsgrunder enligt 7 

kap 12§ punkt 3 HF (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

                                                           

 

 
1 I föreskrifterna måste det föreskrivas att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022 
(punkt 2 i övergångsbestämmelser till HF (2018:1503)). 
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1.1.5 Beslut om att ställa andra krav på 

särskilda förkunskaper enligt 7 kap 

11§ HF2 (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus 

 

1.1.6 Beslut om ansökan till UHR om 

tillstånd att få göra annan 

platsfördelning på de 

urvalsgrunder som anges i 7 kap 

12§ punkt 3 HF än som avses i 7 

kap 13§. (Ska anmälas till rektor) 

(s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.7 Beslut om ansökan hos UHR om 

tillstånd att vid urval till viss 

utbildning få göra annan 

platsfördelning än som avses i 7 

kap 13§. (Ska anmälas till rektor) 

(s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.8 Beslut om det vid antagning till 

kurs som vänder sig till nybörjare 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

 

                                                           

 

 
2 Innan högskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag (7 kap. 
11 § 2st HF). 
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ska ges förtur till sökande som är 

studerande vid LiU (n) 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

1.1.9 Beslut om vilka urvalsgrunder 

enligt 7 kap 23 resp. 26§§ HF som 

ska användas vid urval till 

utbildning på grundnivå resp. 

avancerad nivå (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.10 Beslut om platsfördelning mellan 

valda urvalsgrunder (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.1.11 Beslut i övrigt vid behov om 

tillämpningen av urvalsgrunder för 

antagning på grund- och avancerad 

nivå (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej 

 

 

1.1.12 Beslut om vilka utbildningar som 

ska ha samordnad central 

respektive lokal antagning (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej 

 

 

1.1.13 Beslut om när ett urvalsförfarande 

inte ska tillämpas (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej 
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1.1.14 Beslut efter samråd med respektive 

institution om 

institutionsanmälan/ 

institutionsantagning ska ske (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

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 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja  

1.1.16 Beslut om prioritetsordning för 

återkomst till studier (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  

1.2 Individbeslut 

behörighetsprövning (i) 

   

1.2.1 Beslut om en person har 

grundläggande behörighet för 

utbildning på grund- och/eller 

avancerad nivå  

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA  

 

1.2.2 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på 

grundnivå som vänder sig till 

nybörjare 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 
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vidaredelegera till 

anställd inom SA  

1.2.3 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på 

grundnivå som vänder sig till andra 

än nybörjare 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) för 

Vidareutbildning av 

obehöriga lärare (VAL) 

och Utländska lärares 

vidareutbildning 

(ULV), med rätt att 

vidaredelegera. 

Övrig utbildning 

delegeras till chefen för 

Studentavdelningen 

(SA), med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA. 

1.2.4 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på 

avancerad nivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Chefen för 

Studentavdelningen 

(SA), med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA. 
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1.2.5 Beslut om en person kan medges 

undantag från något eller några 

villkor avseende särskild 

behörighet för utbildning på 

grundnivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Chefen för 

Studentavdelningen 

(SA), med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA. 

1.2.6 Beslut om en person kan medges 

undantag från något eller några 

villkor avseende särskild 

behörighet för utbildning på 

avancerad nivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Chefen för 

Studentavdelningen 

(SA), med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA. 

1.2.7 Beslut om avsteg i enskilt fall från 7 

kap 13§ resp. 26§ HF. (Ska anmälas 

till rektor) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  

1.2.8 Beslut om tillgodoräknande av 

tidigare utbildning 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 

Utbildningsledare (UL) 

med rätt att 

vidaredelegera 

1.3 Individbeslut – antagning (i)    

1.3.1 Beslut om antagning avseende 

- Program (inkl senare del) 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 
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- Fristående kurser 

- Programkurser som kan 
läsas fristående 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

respektive 

Studentenheten vid 

medicinska fakulteten 

1.3.2 Beslut om antagning avseende 

kurser inom program 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja 

 

Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 

Utbildningsledare (UL) 

med rätt att 

vidaredelegera 

1.3.3 Beslut om reservantagning Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja För program delegeras 

till programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 

utbildningsledare (UL) 

med rätt att 

vidaredelegera 

För fristående kurs 

delegeras till 

studierektor eller 

motsvarande, med rätt 

att vidaredelegera 
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1.3.4 Beslut om efterantagning UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

respektive 

Studentenheten vid 

medicinska fakulteten 

 

1.3.5 Beslut om antagning utifrån reell 

kompetens avseende 

grundläggande behörighet för 

grundnivå samt Engelska 6/B (för 

utbildning på engelska) på grund- 

och avancerad nivå 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

 

1.3.6 Beslut om antagning utifrån reell 

kompetens avseende särskild 

behörighet för grund och/eller 

avancerad nivå samt 

grundläggande behörighet för 

avancerad nivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) för 

Vidareutbildning av 

obehöriga lärare 

(VAL), Utländska 

lärares 

vidareutbildning (ULV) 

och 

Folkhögskollärarprogra
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mmet, med rätt att 

vidaredelegera. 

Övrig utbildning 

delegeras till chefen för 

Studentavdelningen 

(SA), med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA. 

1.3.7 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande 

högskoleutbildning inom respektive 

område för filosofiska och tekniska 

fakulteterna samt området för 

utbildningsvetenskap om anstånd 

med påbörjande av studier 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

 

1.3.8 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande 

högskoleutbildning inom 

medicinska fakulteten om anstånd 

med påbörjande av studier 

Fakultets-

styrelsen för 

medicinska 

fakulteten 

Ja  

1.3.9 Beslut om medgivande till den som 

är antagen till grundläggande 

högskoleutbildning inom respektive 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 
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fakultetsområde om fortsättning av 

studier efter studieuppehåll 

Utbildningsledare (UL) 

med rätt att 

vidaredelegera 

1.4 Beslut om utbildningsutbud 

och genomförande (s, n) 

   

1.4.1 Beslut om innehållet i 

utbildningsprogram samt 

tillhörande budgetramar inom resp.  

ansvarsområde och budgetramar 

för fristående kurser, enligt de 

riktlinjer som Universitetsstyrelsen 

(US) fastställer (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

1.4.2 Beslut om fastställande av 

terminstider (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.4.3 Beslut om när särskilda skäl 

föreligger om förläggningen av 

grundläggande högskoleutbildning 

till annan tid än läsår (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  
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1.4.4 Beslut om mål och riktlinjer för den 

fakultetsvisa studievägledningen 

och yrkesorienteringen (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.4.5 Beslut om fakultetsspecifik del i 

kursvärderingar (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja   

1.4.6 Beslut om att tillfälligt ställa in ett 

utbildningsprogram i enlighet med 

de riktlinjer rektor beslutar (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  

1.4.7 Beslut om att ställa in en kurs i 

enlighet med de riktlinjer rektor 

beslutar (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus 

Dekanus 

1.5 Beslut om kurs- och 

utbildningsplaner, 

kurslitteratur samt utseende 

av examinatorer m.m. (n, s 

och i) 

   

1.5.1 Beslut om generella krav på 

utformningen av kurs- och 

utbildningsplaner (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej  
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1.5.2 Beslut om riktlinjer för hur och när 

information om aktuell 

kurslitteratur ska delges 

studenterna (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej  

1.5.3 Beslut om fastställande av 

utbildningsplan (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan  

 

1.5.4 Beslut om ändring av fastställd 

utbildningsplan (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan, dess 

ordförande eller 

dekanus 

Dekanus 

1.5.5 Beslut om fastställande av och 

ändringar av kursplan (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan, dess 

ordförande eller 

dekanus 

Dekanus 

1.5.6 Beslut om ändringar av 

redaktionell natur eller 

följdändringar pga ändrade lagar, 

regler etc. av fastställd 

utbildningsplan resp. kursplan (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Utbildningsplaner och 

kurser inom program 

vidaredelegeras till 

programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 
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utbildningsledare (UL) 

Fristående kurser 

delegeras till 

studierektor eller 

motsvarande 

1.5.7 Beslut om kurs- och 

referenslitteratur utöver de krav 

som framgår av 

högskoleförordningen och av rektor 

beslutade lokala regler (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja  

1.5.8 Beslut om vilka betygsskalor som 

ska användas för olika typer av 

kurser (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej 

 

 

1.5.9 Beslut om kriterier för begränsning 

av antalet tillfällen för prov eller 

praktik (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

1.5.10 Beslut om begränsning av antalet 

tentamenstillfällen (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

1.5.11 Beslut om utseende av, respektive 

utbyte av, examinator för varje kurs 

på grund- och avancerad med 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Institutionsstyrelse  
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undantag för beslut för enligt 1.5.12 

(i) 

 

 

1.5.12 Beslut om utseende av 

timarvoderad lärare som inte har 

sin huvudsakliga anställning som 

professor, lektor, adjunkt, 

forskarassistent eller blivit antagen 

till oavlönad docent vid annan 

högskola, till examinator (i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej  

1.5.13 Beslut om rätten för studenter att 

genomgå förnyat prov för högre 

betyg (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.5.14 Beslut om en student inte ska 

medges rätt att byta examinator 

pga. av särskilda skäl (i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

Dekanus 

1.5.15 Beslut rörande byten av kurser 

inom utbildningsprogram inklusive 

godkännande av individuell 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 

Utbildningsledare (UL) 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 

2019-06-04 
BESLUT 
17(27) 

 

 

 
 
 

 
 

 

studieplan/ studiegång eller 

studieinriktning (i) 

med rätt att 

vidaredelegera 

1.5.16 Beslut rörande del av utbildningen 

förlagd utomlands inklusive 

tillgodoräknanden av kurser vid 

utlandsstudier (i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Programansvarig 

utbildningsledare 

(PUL) / 

Utbildningsledare (UL) 

med rätt att 

vidaredelegera 

1.6 Beslut om kurs-och 

examensbevis m.m. (n, i) 

   

1.6.1 Beslut om översättningar av 

examensbenämningar (n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

 

1.6.2 Beslut om utfärdande av 

examensbevis (i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Delegeras till 
tjänsteman inom 
examensgruppen inom 
Studieadministrativa 
enheten utan rätt att 
vidaredelegera. 

 

1.6.3 Beslut om utfärdande av kursbevis 

(i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Ja Delegeras till 
tjänsteman inom 
examensgruppen inom 
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  Studieadministrativa 
enheten utan rätt att 
vidaredelegera. 

 

1.6.4 Beslut om information i Diploma 

Supplements inom ramen för vad 

som anges i högskoleförordningen 

(n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej  

1.7 Beslut i överklagandeärenden    

1.7.1 Beslut om ändring av beslut samt 

yttranden i överklagandeärenden 

och tillsyns- och 

granskningsärenden, där berört 

beslut är delegerat till fakultets- 

resp. områdesstyrelsen (i) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

Dekanus 

1.7.2 Beslut om ändring av beslut samt 

yttranden i överklagandeärenden 

och tillsyns- och 

granskningsärenden, där berört 

beslut är delegerat till UD (i) 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen 

 

2 Utbildning på forskarnivå – 

särskilda frågor 
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2.1 Beslut om 

bedömningsgrunder m.m. (n) 

   

2.1.1 Beslut om vilka krav på särskild 

behörighet som ska gälla för att bli 

antagen till utbildning på 

forskarnivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  

2.1.2 Beslut om vilka 

bedömningsgrunder som ska 

tillämpas vid prövningen av 

förmågan att tillgodogöra sig 

utbildningen 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.1.3 Beslut om de eventuella 

preciserade krav som ska gälla för 

doktorsexamen med en viss 

inriktning (ämne) respektive 

licentiatexamen med viss inriktning 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

2.2 Individbeslut - 

behörighetsprövning (i) 

   

2.2.1 Beslut om en person har 

grundläggande behörighet för 

utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 
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vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

2.2.2 Beslut om en person har särskild 

behörighet för utbildning på 

forskarnivå 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.3 Individbeslut – antagning (i)    

2.3.1 Beslut om antagning av doktorand Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.4 Individbeslut – utseende av 

handledare och examinatorer 

(i) 
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2.4.1 Beslut om utseende respektive 

utbyte av handledare 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.4.2 Beslut om undantag från LiUs 

bestämmelser för vem som kan 

utses till huvudhandledare 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  

2.4.3 Beslut om utseende respektive 

utbyte av examinator 

 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.5 Beslut om studieplaner (n, i)    

2.5.1 Beslut om allmän studieplan (n) Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Nej  
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2.5.2 Beslut om individuell studieplan 

efter samråd med doktoranden och 

handledare (i, n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.5.3 Beslut om ändring i individuell 

studieplan (i, n) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus med rätt att 

vidaredelegera till 

institutionsstyrelse 

eller prefekt  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.6 Beslut inför disputation (s, n)    

2.6.1 Beslut om minsta antalet 

avhandlingsexemplar inför 

disputation och om ersättning för 

kostnaderna för framställningen av 

denna upplaga (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Ja Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.6.2 Beslut om de närmare formerna för 

licentiatavhandlingens bedömning 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 
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och framläggande 

licentiatavhandling (n) 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

2.6.3 Beslut om skälen för en betygs-

nämnds beslut ska redovisas i 

protokoll eller annan handling i 

samband med avhandlingens 

godkännande (n)  

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus  

Forskarutbildnings- 

och docentnämnden 

(FuDo) 

2.6.4 Beslut om att de skäl som en 

enskild ledamot kan ha anfört ska 

antecknas som skiljaktig mening 

eller i annan ordning (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej 

 

 

2.7 Beslut om examensbevis (i)    

2.7.1 Beslut om utfärdande av 

examensbevis vad gäller 

licentiatexamen eller 

doktorsexamen 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Ja  Examensgruppen tar 
fram underlag som 
kontrolleras av 
utbildningsledare 
innan beslut fattas. 
Beslutet delegeras till 
tjänsteman inom 
examensgruppen inom 
Studieadministrativa 
enheten utan rätta att 
vidaredelegera. 
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2.7.2 Beslut om informationen i Diploma 

Supplements inom ramen för vad 

som anges i högskoleförordningen 

(n)  

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Nej  

3 Pedagogiskt stöd till studenter 

med funktionsnedsättning (i) 

   

3.1 Beslut om pedagogiskt stöd till 

studenter med 

funktionsnedsättning 

UD Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

 

4 Studieavgifter enligt 

förordningen (2010:543) om 

anmälningsavgift och 

studieavgift (i) 

   

4.1 Beslut om avgiftsstatus, 

återbetalning och avstängning för 

sökande och antagna till utbildning 

på grund- och avancerad nivå 

UD 

 

Endast till chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera till 

anställd inom SA 

 

5 Stipendier enligt förordningen 

(2010:718) om stipendier för 
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studieavgiftsskyldiga 

studenter (i,s) 

5.1 Beslut om fördelning av 

stipendiemedel till fakulteterna (s) 

Internationaliser

ingsdirektör 

Nej  

5.2 Beslut om intern fördelning av 

stipendienivåer samt vilka kriterier 

fördelningen ska baseras på (s) 

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus 

Dekanus 

5.3 Beslut om stipendium för särskilt 

kvalificerade studenter som 

antagits till sitt förstahandsval på 

en av fakultet prioriterad 

utbildning (i) 

Dekanus Ja  

5.4 Beslut om fortsatt dispositionsrätt 

till stipendium vid byte av 

utbildning inom universitetet (i) 

Dekanus vid den 

fakultet som där 

ursprungligt 

beviljande av 

stipendium 

beslutats 

Ja  

5.5 Beslut om återbetalning respektive 

eftergift om återbetalning av 

stipendium (i) 

UD 

 

Chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera endast 
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 till chefen vid 

antagningsenheten   

5.6 Beslut om återkallande av 

stipendium på grund av oriktigt 

underlag för behörighet och/eller 

meritvärdering (i) 

UD 

 

Chefen för 

Studentavdelningen, 

med rätt att 

vidaredelegera endast 

till chefen vid 

antagningsenheten   

 

6 Inrättande av stipendium (n)    

6.1 Beslut om inrättande av stipendium 

för student antagen vid LiU  

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

Endast till särskilt 

beslutande 

fakultetsorgan eller 

dekanus 

 

7 Överlåtande av 

förvaltningsuppgift (n) 

   

7.1 Beslut om avtal med annan statlig 

myndighet eller extern juridisk 

person om överlåtande av 

förvaltningsuppgift avseende 

antagning och tillgodoräknande av 

utbildning  

UD  

(Efter förslag av 

fakultets-/ 

områdesstyrelse) 

Nej  
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8 Övrigt    

8.1 Övriga beslut av löpande karaktär 

avseende antagning och utbildning 

med beaktande av gällande praxis 

inom LiU  

Fakultets- resp. 

områdesstyrelse 

 

Ja Dekanus 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2019-06-04. I beslutet har deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna 

Cecilia Lindgren, Katarina Eriksson Barajas, Lina Söderman Lago, Joakim Samuelsson, Ingrid Bergqvist, Klara Bladh och Patrik Nilsson. 

Därutöver har närvarit tillträdande studeranderepresentant Kim Axelsson, koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina Magnusson, 

personalföreträdare Veerle Bergqvist och Andrzej Szklarski samt utbildningsledare Anna Johnsson Harrie, den sistnämnda föredragande. 

 

 

 

Jörgen Nissen     Anna Johnsson Harrie 

Dekan      Utbildningsledare 

 

 


