
   1 

     
 
 
 

  PROTOKOLL 2 
   2013-03-20 
 
 
 
 
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, universitetslektor Maria Andrée, samt 
studeranderepresentanterna Amber Mace och Andreas Åström. 
 

Frånvarande Professorerna Tom Britton, Per-Erik Tegnér (ST), universitetsadjunkt 
Birgitta Åkerman (SACO-rådet), yrkeslivsrepresentant Lennart Romert 
samt studeranderepresentant Stephan Zimmer, (anmält förhinder). 
 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Peter Brzezinski, Arnold Maliniak och docent Magnus 
Breitholz. 

Föredragande Utbildningsledare Johan Grundberg (pp 6-10), utredare Mikael Stenberg 
(p 11), utredare Katarina Gustafsson (pp 12-13), kanslichef Åsa Borin 
(pp14-18). 
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 ÄRENDE BESLUT 
 

1.  Dekanus informerar. 
 

Information. 

2.  Protokolljusterare. 
 

Prodekanus professor Ylva 
Engström utses. 
 

3. 
 

Dagordning och närvarorätt. Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2013-01-30. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2013-03-13 (punkt 61). 
 

Ingen åtgärd. 

6.  Utbildningsplan för Magisterprogram i 
naturvetenskapsämnenas didaktik, 
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas 
didaktik, Magisterprogram i matematikämnets 
didaktik och Masterprogram i matematikämnets 
didaktik. 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplanerna enligt bilaga 5. 

7.  Nedläggning av huvudområde på grundnivå. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
huvudområdena Matematikämnets 
didaktik och 
Naturvetenskapsämnenas didaktik 
för examen på grundnivå ska läggas 
ned from 2013-07-01.  

Studenter som påbörjat sina studier 
före 2013-06-30 har rätt att ta ut 
examen på grundnivå inom dessa 
huvudområden fram till och med 
2018-06-30. 

8. 
 

Nedläggning av huvudområde på grundnivå och 
avancerad nivå. 

Fakultetsnämnden beslutar att 
huvudområdet Didaktik med 
inriktning mot praktiska 
kunskapstraditioner för examen på 
grundnivå och avancerad nivå ska 
läggas ned from 2013-07-01.  

Studenter som påbörjat sina studier 
före 2013-06-30 har rätt att ta ut 
examen på grundnivå eller 
avancerad nivå inom detta 
huvudområde fram till och med 
2018-06-30. 
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9.  Ansökan om inrättande av nytt ämne för 
utbildning på forskarnivå vid SRC (Dnr SU 524-
3264-12). 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta ämnet Vetenskap om hållbar 
utveckling (Sustainability Science) 
för utbildning på forskarnivå och att 
ingen nyantagning till ämnet 
Naturresurshushållning för 
utbildning på forskarnivå ska ske.  
 
Beslutet gäller from 2013-04-01. 
Fakultetsnämnden fastställer även 
studieplanen för ämnet Vetenskap 
om hållbar utveckling enligt bilaga 
6. 
 

10. Ansökan om inrättande av nytt ämne för 
utbildning på forskarnivå vid Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut 
(SU FV- 4.1.1- 0676 -13). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta ämnet Molekylär 
biovetenskap (Molecular 
Bioscience) för utbildning på 
forskarnivå och att ingen 
nyantagning till ämnena 
Molekylärbiologi, 
Molekylärgenetik, Fysiologi, 
Utvecklingsbiologi, Immunologi 
och Cellbiologi för utbildning på 
forskarnivå ska ske. Beslutet gäller 
from 2013-04-01. 
 
Fakultetsnämnden fastställer även 
studieplanen för ämnet Molekylär 
biovetenskap enligt bilaga 7. 
 

11. 
 

Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
klimatmodellering (SU FV-2.3.1.2- 0767-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 8. 

12.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
biologi med inriktning mot marina 
makrofytekosystem (SU FV- 2.3.1.2- 0768-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 9. 

13. Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
växtbiologi med inriktning mot artinteraktioner 
(SU FV-2.3.1.2- 0769-13). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 10. 

14. Utseende av promotor. 
 

Fakultetsnämnden utser professor 
Kerstin Jon-And. Det antecknas att 
professor Kerstin Jon-And ej deltar 
i beslutet. 
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15. Utseende av promotor för Magisterpromotionen 
(31 maj 2013 och 25 oktober 2013). 
 

Fakultetsnämnden utser professor 
Cynthia de Wit som promoter vid 
Magisterpromotionen den 31 maj 
2013 och professor Ylva Engström 
som promotor vid 
Magisterpromotionen den 25 
oktober 2013. 
Det antecknas att Cynthia de Wit 
och Ylva Engström ej deltar i 
beslutet. 
 

16. Föredragshållare vid ”Bert Bolin Lecture 2013”. 
 

Fakultetsnämnden utser professor 
Warren M. Washington, The 
National Center for Atmospheric 
Research. 
 

17. Befordran av forskare som erhållit individuellt 
bidrag från ERC. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
prefekten i samband med ansökan 
om ERC bidrag kan anhålla hos 
dekanus om att den aktuella 
forskaren ska ges rätt att, i 
framtiden, ansöka om befordran till 
professor. 
 

18. Organisatorisk placering av högskoledidaktisk 
centrumbildning. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att det 
naturvetenskapliga områdets 
högskoledidaktiska 
centrumbildning ska placeras vid 
Institutionen för matematikämnets 
och naturvetenskapsämnenas 
didaktik. 
 

19. Diskussion om det växande kapitalet. 
 

Diskussion. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede                Ylva Engström           


