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  PROTOKOLL 6 
   2015-12-02 
 
 
 
 
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Anders Karlhede, professorerna Lars Bergström, 

Magnus Breitholtz, Tom Britton, Sara Cousins, Clas Hättestrand, 
Kerstin Iverfeldt, Lena Mäler, Sören Nylin, Göran Widmalm, Cynthia 
de Wit, Ann-Kristin Östlund Farrants, universitetslektorerna Maria 
Andrée och Catarina Rydin, universitetsadjunkt Birgitta Åkerman 
(SACO-rådet), forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST) samt 
studeranderepresentanterna Kerstin Larsson, Rebecka Töyrä och Josefin 
Velander. 
 

Frånvarande Prodekanus, professor Ylva Engström, professorerna Lennart 
Bergström, Barbara Wohlfarth, yrkeslivsrepresentant Saeid 
Esmaeilzadeh och studeranderepresentant Jesper Norell; (anmält 
förhinder). 
 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Joakim Edsjö och Annica Ekman. 
 

Föredragande Utredare Malin Cederth Wahlström (pp 6-7), utredare Katarina 
Gustafsson (p 8), kanslichef Åsa Borin (pp 9-12), controller Anders 
Jigin (p 13), utbildningsledare Johan Grundberg (pp14-21) 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1.  Dekanus informerar. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare.  
 

Professor Lars Bergström utses. 
 

3. Dagordning och närvarorätt. Ingen åtgärd. 
 

4.  Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2015-10-22 
 

Ingen åtgärd. 

5.  Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2015-11-18 (punkt 265). 
 

Ingen åtgärd. 

6. Information om Nordita  Information. 

7. Gästprofessurer  
 

- Områdesnämnden föreslår rektor 
att de personer vid Nordita som 
idag är anställda som 
gästprofessorer på KTH och som 
överförs till Stockholms universitet 
vid årsskiftet anställs som 
gästprofessorer vid Stockholms 
universitet. Detta görs utan ny 
sakkunniggranskning eller annan 
prövning. 

- Områdesnämnden beslutar att, för 
personer rekryterade av Nordita 
som ”assistant professors” i 
framtiden, föreslå rektor att de 
anställs som gästprofessorer. 

 
8.  Kallelse av professor SU FV-2.3.1.1-3869-15  Områdesnämnden beslutar föreslå 

rektor att Frank Wilczek kallas som 
professor i teoretisk fysik 
 

9.  Revidering av delegationsordning  Områdesnämnden fastställer den 
reviderade delegationsordningen 
enligt bilaga 23. 

10.  Internremiss av promemorian Särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning för 
personer med forskarexamen (SU FV-1.1.3-
3363-15)  
 

Områdesnämnden avger yttrande 
enligt bilaga 24. 
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11.  Slutdatum för tidigare beslutade strategiska 
satsningar  
 

Områdesnämnden beslutar att: 
 
- För medel beslutade 2008 och 
tidigare: dessa medel ska vara 
förbrukade under 2016 
 
- För medel beslutade 2009-2013 
och utdelade till institutionerna: 
dessa medel ska vara förbrukade 
inom ett år efter det slutdatum som 
kan utläsas ur beslutet. För medel 
där slutdatum inte kan utläsas, eller 
då slutdatum är före 2016, gäller att 
medlen ska vara förbrukade under 
2017. 
 
- Vidare ska institutionerna tillse att 
anslagsmedel fördelade av 
institutionerna till enskild forskare 
hanteras på motsvarande sätt. 
 

12.  Kemilärarnas resurscentrum (KRC)  - Områdesnämnden garanterar att 
KRC har en årlig finansiering om 
minst 3 MSEK för 2017 samt 2,5 
MSEK för 2018.  
 
- Områdesnämnden uppdrar åt 
Lennart Bergström att undersöka 
möjligheten att överföra KRC från 
MMK till MND från 1 januari 
2017. Återrapportering ska ske till 
nämnden senast 2016-03-01 
 

13.  Budget 2016  Områdesnämnden beslutar enligt 
bilaga 25. 
 

14.  Lokala examensbeskrivningar för 
kandidatexamina  
 

Områdesnämnden fastställer 
examensbeskrivningar enligt bilaga 
26 samt uppdrar åt dekanus att 
fastställa examensbeskrivningar för 
de kandidatexamina som inte är 
färdiga för beslut i dagsläget men 
som blir färdiga för beslut innan 
områdesnämnden den 3 februari 
2016. 
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15.  Lokala examensbeskrivningar för 
magisterexamina 
 

Områdesnämnden fastställer 
examensbeskrivningar enligt bilaga 
27 samt uppdrar åt dekanus att 
fastställa examensbeskrivningar för 
de magisterexamina som inte är 
färdiga för beslut i dagsläget men 
som blir färdiga för beslut innan 
områdesnämnden den 3 februari 
2016. 
 

16.  Lokala examensbeskrivningar för 
masterexamina  
 

Områdesnämnden fastställer 
examensbeskrivningar enligt bilaga 
28 samt uppdrar åt dekanus att 
fastställa examensbeskrivningar för 
de masterexamina som inte är 
färdiga för beslut i dagsläget men 
som blir färdiga för beslut innan 
områdesnämnden den 3 februari 
2016. 
 

17.  Avveckling av möjligheten till magisterexamen 
inom huvudområdena biokemi, bioinformatik, 
datalogi, materialkemi, miljövetenskap, 
molekylär biofysik och nutrition  
 

Områdesnämnden beslutar att 
möjligheten till magisterexamen 
enligt 2007 års examensordning 
inom huvudområdena biokemi, 
bioinformatik, datalogi, 
materialkemi, miljövetenskap, 
molekylär biofysik och nutrition 
avvecklas from 2016-01-01. 
Studenter som påbörjat sin 
utbildning vid Stockholms 
universitet före 2016-01-01 kan 
ansöka om magisterexamen inom 
dessa huvudområden fram till och 
med 2018-12-31. 
 

18. Avveckling av möjligheten till kandidatexamen 
inom huvudområdet matematiska vetenskaper 
 

Områdesnämnden beslutar att 
möjligheten till kandidatexamen 
enligt 2007 års examensordning 
inom huvudområdet matematiska 
vetenskaper avvecklas from 2016-
01-01. Studenter som påbörjat sin 
utbildning vid Stockholms 
universitet före 2016-01-01 kan 
ansöka om kandidatexamen inom 
detta huvudområde fram till och 
med 2018-12-31. 
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19. Avveckling av utbildningsprogram och 
möjligheten till magisterexamen och 
masterexamen  
 

Områdesnämnden beslutar avveckla 
programmen NBIBO 
Masterprogram i biodiversitet och 
bevarandebiologi, NBBIO 
Masterprogram i biodiversitet och 
bevarandebiologi, NEKIO 
Masterprogram i ekologi, NEKOO 
Masterprogram i ekologi, NEBIO 
Masterprogram i evolutionsbiologi 
och NEVBO Maserprogram i 
evolutionsbiologi. Studenter som 
antagits till programmen har rätt att 
slutföra utbildningen enligt 
utbildningsplan t.o.m. 2016-06-30. 
 
Områdesnämnden beslutar även att 
möjligheten till magisterexamen 
och masterexamen enligt 2007 års 
examensordning inom 
huvudområdena biodiversitet och 
bevarandebiologi, ekologi och 
evolutionsbiologi avvecklas from 
2016-01-01. Studenter som påbörjat 
sin utbildning vid Stockholms 
universitet före 2016-01-01 kan 
ansöka om magisterexamen eller 
masterexamen inom dessa 
huvudområden fram till och med 
2018-12-31. 
 

20. Avveckling av utbildningsprogram och 
möjlighet till kandidatexamen  
 

Områdesnämnden beslutar avveckla 
programmen NBFFK 
Kandidatprogram i biofysik och 
NBERK Kandidatprogram i 
beräkningsteknik. Studenter som 
antagits till programmen har rätt att 
slutföra utbildningen enligt 
utbildningsplan t.o.m. 2016-06-30.  
 
Områdesnämnden beslutar även att 
möjligheten till kandidatexamen 
enligt 2007 års examensordning 
inom huvudområdena biofysik och 
beräkningsteknik avvecklas from 
2016-01-01. Studenter som påbörjat 
sin utbildning vid Stockholms 
universitet före 2016-01-01 kan 
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ansöka om kandidatexamen inom 
dessa huvudområden fram till och 
med 2018-12-31. 
 

21. Avveckling av utbildningsprogram och 
möjlighet till kandidatexamen  
 

Områdesnämnden beslutar avveckla 
programmen NKBMK Kemi med 
inriktning mot biomolekylär kemi 
och NKLÄK Kemi med inriktning 
mot läkemedelskemi. Studenter 
som antagits till programmen har 
rätt att slutföra utbildningen enligt 
utbildningsplan t.o.m. 2018-06-30.  
 
Områdesnämnden beslutar även att 
möjligheten till kandidatexamen 
enligt 2007 års examensordning 
inom inriktningarna biomolekylär 
kemi och läkemedelskemi inom 
huvudområdet kemi avvecklas from 
2016-01-01. Studenter som påbörjat 
sin utbildning vid Stockholms 
universitet före 2016-01-01 kan 
ansöka om kandidatexamen inom 
dessa inriktningar fram till och med 
2018-12-31. 
 

22. Transmissionselektronmikroskopi vid MMK  Diskussion 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede              Lars Bergström 
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