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  PROTOKOLL 3 
   2014-06-04 
 
 
 
 
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor Ylva 

Engström (t.o.m p 16), professorerna Tom Britton (from p 14), Peter 
Brzezinski, Sara Cousins, Ove Eriksson, Clas Hättestrand, Kerstin 
Iverfeldt, Gunnar Svensson, Birgitta Tullberg, Cynthia de Wit, Barbara 
Wohlfarth, Göran Östlin, Ann-Kristin Östlund Farrants, 
yrkeslivsrepresentant Lennart Romert, forskningsingenjör Lisbeth 
Häggberg (ST) samt studeranderepresentanterna Kerstin Larsson, Felix 
Makowsky och Stephan Zimmer. 
 

Frånvarande Professorer Kerstin Jon-And och universitetslektor Maria Andrée  
(anmält förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggningarna 
 

Universitetsadjunkt Birgitta Åkerman (SACO-rådet). 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Arnold Maliniak och Göran Widmalm samt 
studentrepresentant Elin Melander. 
 

Föredragande Utredare Carina Nymark ( p 7, p 9 och p 12), utredare Mikael Stenberg 
(p 8), utredare Katarina Gustafsson (pp10-11 och p 15), 
utbildningsledare Johan Grundberg (pp13-14) kanslichef Åsa Borin (pp 
17-20) 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1.  Dekanus informerar. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare.  
 

Professor Peter Brzezinski utses. 
 

3. 
 

Dagordning och närvarorätt. Punkterna 17 och 20 upptas efter  
punkt 6. 
 

4.  Rektors anförande.  

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2014-03-26. 
 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2014-05-27 (punkt 120). 
 

Ingen åtgärd. 

7.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
oorganisk kemi med inriktning mot 
transmissionselektronmikroskopi (Dnr SU FV-
2.3.1.2-1483-14). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 
16. 

8.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i växt-
fylogeografi (Dnr SU FV-2.3.1.2-1702-14). 

 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 
17. 

9.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
neurokemi och molekylär neurobiologi (Dnr SU 
FV-2.3.1.2-1285-14). 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 
18. 

10.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
strukturbiokemi med inriktning mot enpartikel-
kryoelektronmikroskopi (Dnr SU FV-2.3.1.2-
1793-14). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 
19. 

11.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
molekylär biovetenskap med inriktning mot 
samspelet mellan gener och miljö (Dnr SU FV-
2.3.1.2-1773-14). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 
20. 

12.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
materialkemi med inriktning mot 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 21. 
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biopolymerbaserade funktionella material (Dnr 
SU FV-2.3.1.2-1501-14). 
 

13.  Utbildningsplan för Magisterprogram i miljö 
och hälsoskydd. 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 22. 

14.  Förslag till modell för examensbeskrivningar. 
 

Fakultetsnämnden uppdrar åt 
vicerektor att fastställa modellen 
efter hörande av vicerektor för det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området. 
 

15.  Reviderad mall för individuella studieplaner. 
 

Fakultetsnämnden beslutar  
Att fastställa mallen för 
”Individuell studieplan” (ISP) och 
mallen för ”Handledarens ISP-
uppföljning relativt 
högskoleförordningens mål” enligt 
bilaga 23. 
Att mallen ”Handledarens ISP-
uppföljning relativt 
högskoleförordningens mål” ska 
användas som bilaga vid varje ISP-
uppföljning. 
Att mallen för ”Individuell 
studieplan” ej är obligatorisk att 
använda under förutsättning att 
fakultetens krav på innehåll är 
uppfyllt på annat sätt. 
Att förutom doktorand och 
handledare så ska även biträdande 
handledare intyga att denne har 
tagit del av den individuella 
studieplanen. 
 

16.  Arbetsmarknadsdagen den 3 december 2014. Fakultetsnämnden beslutar 
rekommendera samtliga 
institutioner inom fakulteten att 
schemalägga undervisning inom 
utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå på förmiddagen den 
3 december och att lämna 
undervisningsfritt från kl 12.00. 
 

17.  Översyn av organisation av lärarutbildningarna 
vid Stockholms universitet, internremiss (Dnr 
SU FV-1.1.9-1615-14). 

Fakultetsnämnden avger yttrande 
enligt bilaga 24. 
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18.  Inventeringen av behov av infrastruktur, 

redovisning till VR. 
 

Information. 

19.  Fortsättningen för de strategiska 
forskningsmedlen (SFO). 
 

Fakultetsnämnden föreslår 
universitetsstyrelsen fortsatt 
användning av SFO medlen enligt 
bilaga 25. 
 

20.  Utlysning av forskningsstöd att använda vid 
SciLifeLab. 
 

Fakultetsnämnden beslutar utlysa 
medel för ”pilotprojekt” och 
”samarbetsprojekt–
postdoktorsanställningar” enligt 
bilaga 26. 
 

21.  Förslag till utbildningsstrategisk plan för det 
naturvetenskapliga området 2015-2017. 
 

Diskussion. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede           Peter Brzezinski             
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