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  PROTOKOLL 3 
   2009-05-27 
 
 
 
 
 
 

NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Stefan Nordlund, professorerna Hans Adolfsson, 

Ove Eriksson, Elzbieta Glaser, Anders Karlhede, Johan Kleman, Håkan 
Larsson, Sven Lidin, Per Ljungdahl (t om p 15), Mikael Passare, Neus 
Visa, Cynthia de Wit, docenterna Gudrun Brattström, Martin Jakobsson, 
adjunkt Christina Polgren (t om p 16), civilingenjör Per Fagrell samt 
studeranderepresentanterna Fredrik Broberg, Marina Dimitrova och 
Sanna Ekström. 
 

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

Deltagande i 
överläggning-
arna 
 

Professor Per-Erik Tegnér (ST); (suppleant) och Fil dr Bo Ekengren 
SACO-rådet (suppleant). 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professor Pauline Snoeijs och universitetsadjunkt Birgitta Åkerman. 
 

Föredragande Kanslichef Birgitta Eriksson (p 6), utredare Mikael Stenberg (pp 7-11), 
utredare Katarina Gustafsson (pp 12-14) och utbildningsledare Åsa 
Borin (p15). 
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 ÄRENDE BESLUT 
 

1. Information av dekanus. 
 

Information. 

2.  Protokolljusterare. Professor Mikael Passare utses. 
 

3.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 

4. 
 

Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2009-03-18. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m. 2009-05-19. 
 

Ingen åtgärd. 

6. Forskarutbildningsberedningens förslag på 
regler för förlängning av doktoranders 
studiestödstid med anledning av korttidsfrånvaro 
på grund av sjukdom eller  
vård av barn (VAB). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
doktoranden ska anmäla 
korttidsfrånvaro till institutionen. 
Institutionen ska dokumentera all 
korttidsfrånvaro. 
All korttidsfrånvaro med giltig 
anledning (sjukdom, VAB) 
berättigar till förlängning av 
studiestödstid. Sjukdom 
dokumenteras med läkarintyg och 
VAB med intyg från skola eller 
förskola. 
 
Det är doktorandens ansvar att 
tillhandahålla intygen till 
institutionen. Det är institutionens 
ansvar att arkivera intygen, samt 
bokföra tidsförlängningen. 
Dokumentation av förlängning av 
studiestödstid (sjukdom, VAB och 
kårfackliga uppdrag) ska göras 
årligen och dokumenteras i den 
individuella studieplanen.  
 
Det är institutionens ansvar att 
tillhandahålla uppgiften om 
tidsförlängningen till handledaren. 
 

7. Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
fritidspedagogik och lärande. 
(Dnr SU 612-1091-09) 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 12. 
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8.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot musik 
och lärande. 
(Dnr SU 612-1090-09) 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt  
bilaga 13. 
 
 

9.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
matematik med inriktning mot tillämpningar.  
(Dnr SU 612-1185-09) 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 14. 
 

10.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
dynamisk meteorologi. 
(Dnr SU 612-1196-09) 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 15. 
 

11.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
naturresurshushållning. 
(Dnr SU 612-1089-09) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 16. 
 

12.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
tillämpad miljövetenskap med inriktning mot 
föroreningseffekter. 
(Dnr SU 612-1299-09) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 17. 
 
 

13.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
tillämpad miljövetenskap med inriktning mot 
föroreningsdynamik. 
(Dnr SU 612-1297-09) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 18. 
 

14.  Anställningsprofil för universitetslektor i 
kvartärgeologi med inriktning mot 
miljöutveckling. 
(Dnr SU 612-1321-09) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 19. 
 

14 B Angående anställningsprofiler för professorer 
och universitetslektorer. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att i de 
fall anställningar som professor 
eller universitetslektor ska utlysas 
internationellt ska 
anställningsprofiler på såväl 
svenska som engelska fastställas av 
fakultetsnämnden. 
 

15.  Revidering av ”Kompletterande föreskrifter för 
examination”. 

Fakultetsnämnden fastställer de 
reviderade föreskrifterna för 
examination enligt bilaga 20. 
 
Punkten förklarades omedelbart 
justerad. 
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16.  Arbetsmarknadsdagen den 3 december 2009. 
 
 
 

Fakultetsnämnden rekommenderar 
samtliga institutioner att ha fritt 
från undervisning från kl.13.00 
torsdagen den 3 december 2009. 
 

17.  Vill vi och kan vi öka antalet in- och utresande 
studenter? 
 
 

Diskussion. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
 
Stefan Nordlund              Mikael Passare 
 
 
 
 
 


