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= = PROTOKOLL 4 
   2008-09-24 
=
=
=
=
=
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
=
=
=
=
=
Närvarande Dekanus, professor Stefan Nordlund, professorerna Jan-Erling Bäckvall, 

Ragnar Elmgren (suppleant), Ove Eriksson, Elzbieta Glaser, Hans-
Christen Hansson, Anders Karlhede, Johan Kleman, Erland Källén, 
Sven Lidin, Juni Palmgren, docent Gudrun Brattström,  civilingenjör  
Per Fagrell samt studeranderepresentanterna Fredrik Broberg, Sanna 
Ekström och  Alexander Koutsouris. 
 

Frånvarande Professorerna Håkan Larsson (UTEP); (anmält förhinder), Jan 
Nedergaard (anmält förhinder), Britt-Marie Sjöberg (anmält förhinder) 
och universitetslektor Eve Arnold (anmält förhinder). 
 
 

Deltagande i 
överläggning-
arna 
=

Professor Nils Elander SACO-rådet och forskningsingenjör Lisbeth 
Häggberg (ST). 
 
 

Närvarande 
suppleanter 
 

Studeranderepresentant Eva Smoczynski och Fil dr Bo Ekengren 
SACO-rådet. 

Föredragande Dekanus Stefan Nordlund (p 16), kanslichef Birgitta Eriksson ( p 6), 
avdelningsdirektör Bibi Pehrson (pp 7-11), utbildningsledare Åsa Borin 
(pp 12-15). 
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1. Information av dekanus. 

 
I samband med informationen 
presenterar forskarassistent Pia 
Ädelroth från Institutionen för 
biokemi och biofysik sin forskning. 
 

2.  Protokolljusterare. Professor Johan Kleman utses. 
 

3. Dagordning och närvarorätt. 
 

Punkterna 17,18 och 19 upptas som 
extra ärenden. 
 

4. 
=

Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2008-06-04. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m. 2008-09-16. 
 

Ingen åtgärd. 

6. Skrivelse från Fysikum och Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi angående 
doktorandanställningar. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
utreda konsekvenserna av övergång 
från utbildningsbidrag till 
doktorandanställning för hela 
utbildningen på forskarnivå inom 
fakulteten. 
=

7. Revidering av delegationsordning för 
anställningsfrågor. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa delegationsordning enligt 
bilaga 15. 
 

8.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
Experimentell molekylfysik  
(dnr SU 612-1874-08). 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 16. 
 

9.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
Teoretisk kemi, särskilt 
beräkningsstrukturbiologi 
(dnr SU 612-2305-08).  
 

Institutionen för biokemi och 
biofysik uppmanas inkomma med 
en fylligare lista på tänkbara 
sökande av båda könen.  
 
Uppdras åt prodekanus att, på 
delegation, fastställa 
anställningsprofilen.  
 

10.  Anställningsprofil för biträdande lektor i 
Mikrobiologi (dnr SU 613-2306-08).  
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 17. 
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11.  Anställningsprofil för universitetslektor i 

Geografi med inriktning mot naturresurs- och 
hållbarhetsfrågor (dnr SU 612-2069-08).  
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 18. 

12.  Utbildningsplaner  
Kombinationsutbildningen,  
Glaciologi och polarmiljöer,  
Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser,  
Kvartärgeologi och klimatutveckling,  
Landskapsanalys med fjärranalys, GIS och 
kartografi,  
Naturgeografi och kvartärgeologi 
 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplanerna för 
Masterprogram i glaciologi och 
polarmiljöer, Masterprogram i 
hydrologi, hydrogeologi och 
vattenresurser, Masterprogram i 
kvartärgeologi och 
klimatutveckling, Masterprogram i 
landskapsanalys med fjärranalys, 
GIS och kartografi och 
Masterprogram i naturgeografi och 
kvartärgeologi enligt bilaga 19. 
 
Fakultetsnämnden tillstyrker 
utbildningsplanen för 
Kombinationsprogrammet för 
lärarexamen och masterexamen. 
 
 

13.  Inrättande av huvudområde för UMN. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta huvudområdena 
Matematikämnets didaktik och 
Naturvetenskapsämnenas didaktik 
på grund- och avancerad nivå inom 
fakulteten. 
 

14.  Revidering av examinationsregler. 
 

Fakultetsnämnden fastställer de 
reviderade examinationsreglerna 
enligt bilaga 20. 
 

15.  Utvärdering av antagningen HT08; antal 
program på masternivå och kandidatnivå. 
 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
avvakta med utvärdering av antal 
program på masternivå och 
kandidatnivå till höstterminen 
2010. 
 

16.  Förslag på fakultetsnämndens möten VT09. 
 
 

Fakultetsnämnden sammanträder 
28-29 jan (internat lunch-lunch), 
onsdagen den 18 mars kl 13.00 och 
onsdagen den 27 maj kl 13.00. 
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17.  Jämställdhet. Information från fackliga 
representanterna. 
 

18.  Personalutbildning. 
 

Information från fackliga 
representanterna. 
 

19.  Naturvetardag. 
 

Uppdras till Sven Lidin att i samråd 
med Nils Elander utreda 
möjligheterna att arrangera en dag 
med presentation av forskning inom 
fakulteten. 
 

 
 
=
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
Stefan Nordlund            Johan Kleman 
 
 
 
 
 


