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  PROTOKOLL 3 
   2013-06-10 
 
 
 
 
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor Ylva 

Engström, professorerna Hans Adolfsson, Georgia Destouni, Ove 
Eriksson, Clas Hättestrand, Kerstin Jon-And, Kerstin Iverfeldt, Gunnar 
Svensson, Birgitta Tullberg, Cynthia de Wit, Barbara Wohlfarth, Ann-
Kristin Östlund Farrants, Göran Östlin, universitetslektor Maria Andrée, 
yrkeslivsrepresentant Lennart Romert, samt studeranderepresentanterna 
Amber Mace, Stephan Zimmer och Andreas Åström (tom p 22). 
 

Frånvarande Professorerna Tom Britton och Per-Erik Tegnér (ST), (anmält 
förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggningarna 
 

Universitetsadjunkt Birgitta Åkerman (SACO-rådet). 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Peter Brzezinski, Arnold Maliniak, docent Magnus 
Breitholz, universitetsadjunkt Mona Hverven, yrkeslivsrepresentant 
Christina Pohlgren samt studeranderepresentant Jacobina Nilsson. 
 

Föredragande Utbildningsledare Johan Grundberg (pp 6-10), utredare Carina Nymark 
(pp12-14), Mikael Stenberg (p 15), utredare Katarina Gustafsson (pp 
16-17), utredare Nadja Stålnacke (pp18-21), kanslichef Åsa Borin (pp 
22-25). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1.  Dekanus informerar. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare. 
 

 Professor Gunnar Svensson utses. 
 

3. 
 

Dagordning och närvarorätt. Punkten 26 upptas som extra 
ärende. 
 

4. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2013-03-20. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2013-06-03 (punkt 119). 
 

Ingen åtgärd. 

6.  Utbildningsplan för Masterprogram i geomatik 
med fjärranalys och GIS. 
 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 11 
samt beslutar även om att inrätta 
inriktningen geomatik med 
fjärranalys och geografiska 
informationssystem (GIS) 
(Geomatics with Remote Sensing 
and GIS) till huvudområdet 
naturgeografi och kvartärgeologi på 
avancerad nivå. 
 

7.  Kursplan för kursen Biologer i samhället, 7,5 
hp. 
 

Ärendet återremitterades. 

8. 
 

Nedläggning av inriktning inom huvudområde 
på avancerad nivå. 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inriktningarna ekotoxikologi, marin 
ekologi och tropisk marinbiologi 
inom huvudområdet marinbiologi 
för examen på avancerad nivå ska 
läggas ned 2013-07-01. Studenter 
som påbörjat sina studier före 2013-
06-30 har rätt att ta ut examen på 
avancerad nivå inom dessa 
inriktningar fram till och med 2017-
06-30. 
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9.  Förslag till hantering och prioritering av 
utbildningsuppdrag. 

 

Fakultetsnämnden beslutar att GBs 
prioriteringsgrupp ges i uppdrag att 
utarbeta förslag till 
utbildningsstrategisk plan. 
Fakultetsnämnden diskuterade hur 
prioriteringen av 
utbildningsuppdragen skall ske i 
framtiden. 
 

10. Sökstatistik. 
 

Information. 

11. 
 

Revidering av mallar och dokument för 
anställningsärenden. 
 

Fakultetsnämnden fastställer mallar 
och dokument enligt bilaga 12. 

12.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
experimentell atom- och molekylfysik  
(Dnr SU FV 2.3.1.2-1162-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 13. 
 

13. Anställningsprofil för universitetslektorat i 
experimentell kvantoptik (Dnr SU FV 2.3.1.2-
1716-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 14. 

14. Anställningsprofil för universitetslektorat i 
teoretisk kvantfysik (Dnr SU FV 2.3.1.2-1736-
13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 15. 

15. Anställningsprofil för universitetslektorat i 
naturvetenskapsämnenas didaktik med 
inriktning mot kemi (Dnr SU FV 2.3.1.2-1526-
13). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att inte 
fastställa anställningsprofilen. 

16. Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
ekologisk genomik (Dnr SU FV 2.3.1.2-1870-
13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 16. 

17. Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
RNA-biologi (Dnr SU FV 2.3.1.2-1869-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 17. 

18. Anhållan om att ansöka om befordran från 
forskare till professor (Dnr SU FV-2.3.2-1575-
13). 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
tillstyrka anhållan. 
 

19. Anhållan om att ansöka om befordran från 
forskare till professor (Dnr SU FV-2.3.2-0898-
13). 
 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
tillstyrka anhållan. 
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20. Anhållan om att ansöka om befordran från 
forskare till professor (Dnr SU 615-2923-12). 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
tillstyrka anhållan. 
 

21. Anhållan om att ansöka om befordran från 
forskare till professor (Dnr SU 615-2781-12). 
 

Fakultetsnämnden beslutar avslå 
anhållan. 

22. Strategiska medel och institutionernas överskott. 
 

Fakultetsnämnden fastställer regler 
för utbetalning av strategiska medel 
enligt bilaga 18.  
 
Fakultetsnämnden fastställer även 
att institutionerna varje år ska 
redovisa om någon del av 
överskottet av anslagsmedel är 
reserverat för särskilda ändamål.  
 
Om så är fallet ska dessa 
reservationer specificeras och det 
ska anges hur länge dessa medel är 
reserverade. 
 

23. Nomineringar av kandidater till Konung Carl 
XVI Gustafs professur i miljövetenskap  
(Dnr SU FV-6.19-0770-13). 

Fakultetsnämnden föreslår att 
Raymond T. Pierrehumbert, 
University of Chicago och Kristin 
Vala Ragnardottir, University of 
Iceland nomineras 
 

24. Brev från rektor angående ledande 
forskningsområden och framtidsområden. 
 

Information. 

25. Arbetsmarknadsdagen den 4 december 2013 Fakultetsnämnden beslutar att 
rekommendera samtliga 
institutioner att inte schemalägga 
undervisning varken på grundnivå 
eller avancerad nivå från kl 12.00 
onsdagen den 4 december 2013. 
 

26. Hur informerar vi om våra 
infrastrukturanläggningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultetsnämnden beslutar att på 
fakultetens webbplats synliggöra 
den forskningsinfrastruktur som 
finns inom fakulteten. 
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27. Rekrytering av lärare. 

 
Diskussion. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede                Gunnar Svensson          
 
 
    
     
 


