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  PROTOKOLL 3 
   2015-06-03 
 
 
 
 
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Anders Karlhede, prodekanus professor Ylva 

Engström, professorerna, Lars Bergström, Lennart Bergström, Tom 
Britton, Sara Cousins, Clas Hättestrand, Kerstin Iverfeldt, Lena Mäler, 
Sören Nylin, Cynthia de Wit, Barbara Wohlfarth, Ann-Kristin Östlund 
Farrants, universitetslektorerna Maria Andrée och Catarina Rydin, 
universitetsadjunkt Birgitta Åkerman (SACO-rådet), forskningsingenjör 
Lisbeth Häggberg (ST) samt studeranderepresentanterna Max 
Bretschneider, Jesper Novell och Rebecka Töyrä. 
 

Frånvarande Professor Göran Widmalm, yrkeslivsrepresentant Saeid Esmaeilzadeh 
och studeranderepresentant Kerstin Larsson; (anmält förhinder). 
 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Magnus Breitholtz, Joakim Edsjö, Kristoffer Hylander, 
universitetslektor Annica Ekman, universitetsadjunkt Mona Hverven 
samt facklig representant Daniel Emanuelsson (ST)  
 

Föredragande Utredare Carina Nymark (pp 6-7 och p 10), utredare Katarina 
Gustafsson (pp 8-9), utbildningsledare Johan Grundberg (pp 11-15) och 
kanslichef Åsa Borin (pp 16-18), 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1.  Dekanus informerar. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare.  
 

Professor Tom Britton utses. 
 

3. Dagordning och närvarorätt. Ingen åtgärd. 
 

4.  Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2015-03-18 
 

Ingen åtgärd. 

5.  Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2015-05-27 (punkt 124). 
 

Ingen åtgärd. 

6. Anställningsprofil för biträdande lektorat i 
populationsgenetik (Dnr SU FV-2.3.1.2-1718-
15)  
 

Områdesnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 7. 

7. Anställningsprofil för biträdande lektorat i marin 
ekotoxikologi (Dnr SU FV-2.3.1.2-1719-15) 
 

Områdesnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 8. 
 

8.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
medicinsk strålningsfysik (Dnr SU FV-2.3.1.2-
1700-15)  

Områdesnämnden uppdrar åt 
dekanus att fastställa 
anställningsprofilen under 
förutsättning att 
institutionsstyrelsen vid Fysikum 
tillstyrker ärendet. 

 
9.  Anställningsprofil för biträdande lektorat i 

astronomi (Dnr SU FV-2.3.1.2-1704-15) 
Områdesnämnden fastställer 
anställningsprofilen enligt bilaga 9. 

10.  Anställningsprofil för professur i fysikalisk 
materialkemi (Dnr SU FV-2.3.1.1-1717-15)  
 

Områdesnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 10. 

11.  Utbildningsplan för Masterprogram i klimat- 
och kvartärvetenskap  

Områdesnämnden fastställer 
utbildningsplanen enligt bilaga 11 
samt beslutar även om att inrätta 
inriktningen klimat- och 
kvartärvetenskap (Climate and 
Quaternary Science) till 
huvudområdet naturgeografi för 
masterexamen. 
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12.  Avveckling av möjligheten till magisterexamen 
inom huvudområdena fysik, teoretisk fysik, 
beräkningsfysik och medicinsk strålningsfysik 
 

Områdesnämnden beslutar att 
möjligheten till magisterexamen 
enligt 2007 års examensordning 
inom huvudområdena fysik, 
teoretisk fysik, beräkningsfysik och 
medicinsk strålningsfysik avvecklas 
from 2015-07-01. Studenter som 
påbörjat sin utbildning vid 
Stockholms universitet före 2015-
07-01 kan ansöka om 
magisterexamen inom dessa 
huvudområden fram till och med 
2018-06-30. 
 

13.  Kompletterande regler för examination  Områdesnämnden fastställer de 
kompletterande reglerna enligt 
bilaga 12. 
 

14.  Rutiner och riktlinjer för kursvärderingar  Områdesnämnden fastställer 
riktlinjerna enligt bilaga 13 samt 
uppdrar åt arbetsgruppen för 
kursvärderingar att i enlighet med 
diskussionen i nämnden se över 
formuleringen i mallen gällande 
likabehandling. Riktlinjerna ska 
tillämpas från och med vårterminen 
2016. 
 

15.  Arbetsmarknadsdagen den 2 december 2015 Områdesnämnden beslutar att 
rekommendera samtliga 
institutioner inom fakulteten att inte 
schemalägga undervisning varken 
på grundnivå eller på avancerad 
nivå från kl 12.00 onsdagen den 2 
december 2015.  
 

16.  Utredning av infrastrukturstödet inom UGA (SU 
FV-5.1.2-0937-15) 
 

Områdesnämnden beslutar: 
- Att institutionernas 
infrastrukturstöd tills vidare ligger 
fast och betraktas som en fast del av 
UGA-ramen 
- Att den fasta UGA-ramen utgör 
30 % av den totala UGA-ramen, 
och fördelas mellan institutionerna i 
de proportioner som gäller för 
infrastrukturstödet 2015 
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17.  Utseende av elektorer jämte personliga ersättare 
för val till forskningsråden/ämnesråden. 
 

Områdesnämnden uppdrar åt 
dekanus att efter hörande av 
arbetsutskottet besluta om förslag 
på elektorer och personliga 
ersättare. 
 

18.  Uppdrag med anledning av utvärderingen av 
SFO-miljöer  
 

Områdesnämnden uppdrar åt 
dekanus att efter hörande av 
arbetsutskottet rapportera till rektor 
senast 2015-08-31. 
 

19.  Behovsinventering av infrastruktur  Diskussion. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede              Tom Britton 
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