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  PROTOKOLL 2 
   2012-03-21 
 
 
 
 
 
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, Göran 
Östlin, Ann-Kristin Östlund, universitetslektor Maria Andrée, 
universitetsadjunkt Mona Hverven samt studeranderepresentanterna 
Lisa Bergkvist, Richard Lihammar och Amber Mace. 
 

Frånvarande Professor Tom Britton, adjunkt Christina Polgren, universitetsadjunkt 
Birgitta Åkerman (SACO-rådet), forskningsingenjör Lisbeth Häggberg 
(ST), yrkeslivsrepresentant Lennart Romert och studeranderepresentant 
Maria Österlund (anmält förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggningarna 
 

 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professorerna Peter Brzezinski, Ann-Beth Jonsson, Arnold Maliniak, 
och docent Magnus Breitholz. 

Föredragande Kanslichef Åsa Borin (pp 15-16), utredare Katarina Gustafsson (p 7 och 
p 10), utredare Mikael Stenberg (p 6), utredare Carina Nymark (p 8) 
utbildningsledare Johan Grundberg (pp 11-14), och controller Anders 
Jigin (p 17). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1. Information av dekanus. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare. Professor Hans Adolfsson utses. 
 

3.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 

4. 
 

Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2012-02-01. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m 2012-03-14 (punkt 69). 
 

Ingen åtgärd. 

6. Anställningsprofil för universitetslektorat i 
metallorganisk katalys (Dnr SU 612-0639-12). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 8. 

7.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
etologi (Dnr SU 612-0622-12). 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
anställningsprofil enligt bilaga 9. 

8.  Anställningsprofil för professur i 
matematikämnets didaktik (Dnr SU 611-0700-
12). 

 

Fakultetsnämnden beslutar att 
uppdra åt dekanus att fastställa 
anställningsprofilen efter hörande 
av institutionen. 
 

9. 
 

Diskussion om utlysning av anställning som 
adjunkt. 

 

Diskussion. 

10.  Anhållan om utlysning av anställning som 
adjunkt i geografi (Dnr SU 616-0671-12). 

Fakultetsnämnden beslutar att 
tillstyrka anhållan. 

Fakultetsnämnden beslutar även att 
begära in en strategisk planering 
från institutionen där man beskriver 
hur institutionen ser på sin 
undervisning och hur den ska 
bemannas i framtiden, även i 
relation till närliggande 
institutioner. Institutionen ska 
rapportera till fakultetsnämnden 
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senast den 21 augusti.” 

 

11. Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i 
biodiversitet och systematik. 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplan för Nordiskt 
masterprogram i biodiversitet och 
systematik enligt bilaga. Nämnden 
beslutar att inrätta Biodiversitet och 
systematik som huvudområde för 
examen på avancerad nivå (engelsk 
benämning Biodiversity and 
Systematics. 
 

12. 
 

Nedläggning av huvudområden på grundnivå 
samt nedläggning av program. 

Fakultetsnämnden beslutar att 
Kandidatprogrammet i miljökemi 
läggs ned samt att följande 
huvudområden för examen på 
grundnivå ska läggas ned from 
2012-07-01; Biomolekylär kemi, 
Läkemedelskemi och Miljökemi. 
Studenter som påbörjat sina studier 
före 2012-06-30 har rätt att ta ut 
examen på grundnivå inom dessa 
huvudområden fram till och med 
2015-06-30. 
 

13.  Nedläggning av huvudområde på grundnivå och 
avancerad nivå. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
huvudområdet 
Utbildningsvetenskap med 
inriktning mot praktiska 
kunskapstraditioner för examen på 
grundnivå och avancerad nivå ska 
läggas ned from 2012-07-01. 
Studenter som påbörjat sina studier 
före 2012-06-30 har rätt att ta ut 
examen på grundnivå eller 
avancerad nivå inom detta 
huvudområde fram till och med 
2017-12-31. 

  
14. Generellt förkunskapskrav för tillträde till 

praktikkurser inom fakultetens ämnesområden. 

 

Fakultetsnämnden beslutar revidera 
det generella förkunskapskravet 
från 120 högskolepoäng till 90 
högskolepoäng. 
 

15. Utseende av promotor. 
 

Fakultetsnämnden utser professor 
Ylva Engström. Det antecknas att 
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professor Ylva Engström ej deltar i 
beslutet. 
 

16. Strategiskt stöd till eventuella Wallenberg 
Academy Fellows. 
. 

Fakultetsnämnden beslutar att 
strategiskt stöd för externa 
Wallenberg Academy Fellows som 
anställs vid fakulteten beviljas om 
totalt 4 960 tkr per person. Stödet 
utbetalas med 992 tkr per år under 5 
år. Stödet är avsett för att täcka 
lönekostnader. 
 

17. 
 

Bokslut 2011. 
 
 

Information. 

18.  Datum för sammanträden ht 2012. 
 

Information. 

  

19. Rekrytering av lärare/forskare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
Anders Karlhede                Hans Adolfsson            
 
 
    
     
 


