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Delegationsordning vid Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik. 
 
 
 
Denna delegationsordning är fastställd av prefekt och Institutionsstyrelsen vid 
sammanträde 140902. I de inledande delarna anges de delegationer som 
fastställts av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden med de specifika delegationer 
som beslutats gälla av och för Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).  De därpå följande delegationerna 
avser ekonomi- och personalärenden. 
 
Delegationer från Fakultetsnämnden/dekanus 
 
Institutionsstyrelse/motsvarande  
  1. fastställa kurslitteratur för kurser inom utbildning på grundnivå, avancerad 

nivå och forskarnivå.  
  2. fastställa kompletterande riktlinjer för bedömning av uppsatser, 

examensarbeten och andra större uppgifter avseende  
 - hur mycket handledartid studenten har rätt till som ett minimum,  
      - vilka grundläggande hänsyn som skall tas vid betygssättning samt vilka  

bedömningsgrunder som skall gälla,  
 - under vilka omständigheter studenten har möjlighet att byta handledare,  
  3. fastställa om institutionen skall tillämpa någon begränsning av den tid under 

vilken examination står öppen för studenten,  
  4. utse examinatorer i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå *,  
  5. anta studerande till utbildning på forskarnivå ** (för antagning till lic.examen, 

antagning med annan studiefinansiering än doktorandanställning eller 
utbildningsbidrag och antagning till utbildning på forskarnivå som innebär 
mindre studiestödstid än 48 heltidsmånader),  

  6. besluta om kursutbud och utbildningsplatser,  
  7. besluta om tidpunkterna för institutionens egna utlysningar av platser i 

utbildning på forskarnivå. Tiderna ska anges på resp. institutions hemsida,  
  8. fastställa budget på institutionsnivå  
  9. bedöma om finansieringen för sökande till utbildning på forskarnivå med 

annan studiefinansiering än utbildningsbidrag eller doktorandanställning kan 
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säkras under hela utbildningstiden och den sökande kan ägna så stor del av 
sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år (fyra år för 
licentiatexamen)  

10. besluta om utbud av valbara kurser i utbildningsprogram och minsta utbud av 
valbara kurser inför varje ny programstart  

*   Beslut får ej vidaredelegeras längre än till prefekt/stf prefekt  
** Beslut om antagning får ej vidaredelegeras  
 
Delegationer inom MND 
 
1. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå till ordförande för 

Utbildningsberedningen efter hörande av denna. För utbildningen på 
forskarnivå till studierektorn för utbildningen på forskarnivå efter hörande av 
Handledarkollegiet. 

2.  Till ordförande för Utbildningsberedningen efter hörande av denna. 
4.  Till prefekt/ställföreträdande prefekt. 
9.  Till prefekt/ställföreträdande prefekt. 
 
 
Delegationer från Fakultetsnämnden/dekanus 
 
Prefekt/ställföreträdande prefekt  
  1. leda och fördela arbetet för all personal inom institutionen och besluta om 

anställningsvillkoren (lön, ledigheter, semester, arbetstid m.m) inom ramen för 
övergripande riktlinjer för universitetet och med de begränsningar som följer 
av högskoleförfattningarna och universitetets delegationsordning ***  

  2. ansvara för arbetsmiljöfrågor och miljö (inkluderar studenternas arbetsmiljö)  
  3. i samråd med personalavdelningen besluta om yttranden till Överklagande-

nämnden för Högskolan angående överklaganden i anställningsärenden 
avseende teknisk, administrativ och forskningspersonal  

  4. teckna attest och utanordna för institutionens konton  
  5. teckna uppdragsavtal om utbildning/forskning upp till max 250.000 kronor  
  6. teckna bidragsavtal om utbildning/forskning upp till max 5.000.000 kronor  
  7. besluta om inrättande av stipendier (utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå och postdok).  
  8. utse studierektor (för utbildning på grundnivå/avancerad nivå och forskarnivå),  
  9. besluta om utfärdande av kursbevis i enlighet med 6 kap. 20 § HF,  
10. besluta om hur ansökan till utbildning på forskarnivå ska utformas. Informa-

tionen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig på resp. institutions hemsida,  
11. utse huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander samt vid 

begäran av doktorand besluta om byte av handledare i enlighet med 6 kap. 
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28 § HF,  
12. ansvara för att handledarna har genomgått handledarutbildning eller har 

motsvarande kompetens,  
13. göra motsvarandebedömningen av inledande högskolepedagogisk utbildning 

för undervisande doktorander,  
14. fastställa individuell studieplan och finansieringsplan i utbildning på forskar-

nivå efter samråd med doktoranden och handledaren, samt regelbundet, 
minst en gång per år, följa upp denna studieplan.  

15. besluta om utdelande av utbildningsbidrag för doktorander,  
16. besluta om förlängd studiestödstid utöver 48 månader med hänvisning till 

föräldraledighet, militärtjänst, sjukdom enligt läkarintyg eller förtroende-
uppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer (för 
förlängning med hänvisning till andra skäl – Dekanus)  

17. avge förslag på opponent, betygsnämnd, samordnare och ordförande under 
disputationsakten,  

18. besluta om tid och plats samt utse opponent och examinator eller betygs-
nämnd för examination av licentiatuppsats,  

19. besluta om förkortad spiktid inför examination av licentiatuppsats och besluta 
om tillstånd att licentiatseminarium äger rum utanför terminstid,  

20. medge dispens för undervisning utanför terminstid 5,  
21. ansvara för att nyanställda lektorer genomgår högskolepedagogisk utbildning 

om 7,5 hp om de ej gjort detta, eller bedömts haft motsvarande kompetens, 
vid anställningstillfället, 

*** Beslut om professorers lön fattas av rektor, övriga begränsningar se 
fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i 
anställningsärenden  

 
Delegationer inom MND 
 
2. Till studierektorerna, administrativa chefen och administrative projektledaren 

för PRIM-gruppen för kostnader uppkomna inom respektive ansvarsområde 
4. Till studierektorerna, administrativa chefen och administrative projektledaren 

för PRIM-gruppen för kostnader uppkomna inom respektive ansvarsområde. 
 
 
Övriga delegationer inom MND från prefekt/stf prefekt 
 
Till studierektorerna, administrativa chefen och administrative projektledaren för 
PRIM-gruppen: 
1. bevilja resor, hotell och deltagande i konferenser och utbildning för personal 

inom respektive ansvarsområde. 
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2. bevilja inköp av material, litteratur mm för personal inom respektive  
ansvarsområde. 

3. bevilja semester för personal inom respektive ansvarsområde. 
4. Bevilja intern och extern representation inom respektive ansvarsområde. 
 
Beslut i dessa ärenden avseende studierektorerna, administrativa chefen och 
administrative projektledaren för PRIM-gruppen, liksom professorerna  vid 
institutionen, omfattas inte av denna delegation. 
 
 
Till administrativa chefen 
 
1. Godkänna inköp av datorer och inventarier samt gemensamma inköp för 

institutionens räkning. 
2. I prefektens (stf)/studierektors frånvaro attestera timrapporter och ersättningar 

samt bevilja kortare ledigheter. I prefektens frånvaro utanordna fakturor. I 
studierektors frånvaro attestera fakturor. Attestera gemensamma inköp för 
institutionens räkning 


