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=

= = PROTOKOLL 6 
   2008-12-10 
=
=
=
=
=
=
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, Britt-Marie Sjöberg, docent Gudrun Brattström, 
universitetslektor Eve Arnold, civilingenjör Per Fagrell, samt 
studeranderepresentanterna Fredrik Broberg, Sanna Ekström och  
Alexander Koutsouris. 
 

Frånvarande Professorerna Jan Nedergaard (anmält förhinder), Juni Palmgren, 
(anmält förhinder) och Håkan Larsson (UTEP); (anmält förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggning-
arna 
=

Professor Nils Elander SACO-rådet (t om p 19) och forskningsingenjör 
Lisbeth Häggberg (ST); (t om p19). 

Närvarande 
suppleanter 
 

Docenterna Hans Temrin och Cynthia de Wit, Fil dr Bo Ekengren 
SACO-rådet ( t om p 19) och studeranderepresentant Eva Smoczynski. 

Föredragande Avdelningsdirektör Bibi Pehrson (pp 6-14), utbildningsledare Åsa Borin 
(pp 15-18 och p 20), utredare Felicia Markus (p19) och controller Marie 
Welander (p 20). 
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1. Information av dekanus. 

 
I samband med informationen 
presenterar professor Lars 
Bergström från Fysikum sin 
forskning. 
 

2.  Protokolljusterare. Professor Elzbieta Glaser utses. 
 

3. Dagordning och närvarorätt. 
 

 

4. 
=

Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2008-10-29. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m. 2008-12-03. 
 

Ingen åtgärd. 

6. Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
idrott och lärande (dnr SU 612-3217-08). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 24. 

7. Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
friluftsliv och lärande (dnr SU 612—3218-08).  

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 25.  
 

8.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
fritidspedagogik och lärande  
(dnr SU 612-3219-08).  
 

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 26. 
 

9.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot  
bild och lärande (dnr SU 612-3220-08). 

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 27. 
 

10.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot  
drama och lärande (dnr SU 612-3221-08). 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 28. 
 

11.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot  
musik och lärande (dnr SU 612-3222-08). 
 

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 29. 
 

12.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot  

Fakultetsnämnden beslutar 
fastställa anställningsprofil enligt 
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vård och lärande (dnr SU 612-3223-08). 
 
 

bilaga 30. 
 

13.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
folkhälsa och lärande (dnr SU 612-3224-08). 
 

Fakultetsnämnden avger svar enligt 
bilaga 31. 
 

14.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
oorganisk materialkemi (dnr SU 612-2986-08). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 32. 
 

15.  Remiss av Studie och karriärvägledning  
(dnr SU 40-0492-08). 
 

Fakultetsnämnden avger svar enligt 
bilaga 33. 
 

16.  Periodindelning av läsåret 2009/10. 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
periodindelningen för läsåret 
2009/10 enligt bilaga 34. 
 

17.  Inrättande av huvudområde på grundnivå för 
UTEP. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta huvudområdet 
Utbildningsvetenskap med 
inriktning mot praktiska 
kunskapstraditioner på grundnivå 
inom fakulteten. 
 

18.  Registrering av externa studenter som vill utföra 
examensarbete vid Stockholms universitet. 
 

Studenter som vill utföra 
självständigt arbete/examensarbete 
vid någon institution inom 
fakulteten ska vara registrerade vid 
Stockholms universitet, undantag 
kan beviljas av prefekten.  
 

19.  Stipendier inom utbildning på forskarnivå. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att inga 
stipendier får inrättas för 
försörjning av studerande på 
forskarnivå som är registrerade vid 
Naturvetenskapliga fakulteten.  
 
Beslutet gäller f o m 2009-04-01 
och omfattar samtliga medel som 
förvaltas av Stockholms universitet. 
 

20.  Budget 2009. 
 

Fakultetsnämnden beslutar enligt 
bilaga 35. Punkten förklarades 
omedelbart justerad. 
Fakultetsnämnden ska under 2009 
utreda omfördelningseffekterna 
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inom ramen för utbildning på 
grundläggande nivå och avancerad 
nivå. 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
Stefan Nordlund            Elzbieta Glaser 
 
 
 
 
 


