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  PROTOKOLL 4 
   2009-09-16 
 
 
 
 
 
 
NATURVETENSKAPLIGA  
FAKULTETSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
Närvarande Dekanus, professor Stefan Nordlund, professorerna Hans Adolfsson, 

Ove Eriksson, Anders Karlhede, Håkan Larsson, Sven Lidin, Per 
Ljungdahl, Neus Visa, Cynthia de Wit, Göran Östlin (suppleant), 
docenterna Gudrun Brattström, Kerstin Iverfeld (suppleant), 
civilingenjör Per Fagrell samt studeranderepresentanterna Marina 
Dimitrova och Sanna Ekström. 
 

Frånvarande Professorerna Elzbieta Glaser, Martin Jakobsson, Johan Kleman, 
adjunkt Christina Polgren, forskningsingenjör Lisbeth Häggberg (ST) 
och studentrepresentant Fredrik Broberg (samtliga anmält förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggning-
arna 
 

Professorerna Nils Elander SACO-rådet och Per-Erik Tegnér (ST); 
(suppleant). 

Närvarande 
suppleanter 
 

Universitetsadjunkt Birgitta Åkerman och Fil dr Bo Ekengren SACO-
rådet. 
 

Föredragande Kanslichef Birgitta Eriksson (pp 6-8), utbildningsledare Åsa Borin (p10,  
pp 12-13,  p 15 och p 17) och utredare Mikael Stenberg (p 11). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1. Information av dekanus. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare. Professor Sven Lidin (pp 1-5 och p 
7 samt pp 9-17) och professor Hans 
Adolfsson (p 6 och p 8). 
 

3.  Dagordning och närvarorätt. 
 

Punkt 17 upptas som extra ärende. 

4. 
 

Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2009-05-27. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m. 2009-08-31 (p 164). 
 

Ingen åtgärd. 

6. Sammanslagning av Institutionen för fysikalisk 
kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och 
Institutionen för miljökemi (dnr SU 31-1866-
09). 
 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
tillstyrka institutionernas förslag 
och föreslår universitetsstyrelsen att 
Institutionen för material- och 
miljökemi (MMK) (eng; 
Department of Materials and 
Environmental Chemistry, DMEC) 
inrättas f o m 2010-01-01. 
 
Det antecknas att förhandling enligt 
11 § MBL skett den 7 september 
varvid parterna var överens. 
 
Det antecknas att professor Sven 
Lidin deltar ej i beslutet. 
 

7. Ansökan om inrättande av nytt ämne för 
utbildning på forskarnivå vid Institutionen för 
material- och miljökemi (dnr SU 53-1890-09). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
inrätta ämnet materialkemi för 
utbildning på forskarnivå och att 
ingen nyantagning till ämnet 
strukturkemi för utbildning på 
forskarnivå ska ske. Beslutet gäller 
f om 2010-01-01. 
 
Fakultetsnämnden fastställer även 
studieplanen för ämnet 
materialkemi enligt bilaga 21. 
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8.  Valberedning för fyllnadsval efter Sven Lidin 
(dnr SU 31-1915-09). 
 

Fakultetsnämnden utser professor 
Britt-Marie Sjöberg till ordförande 
och Elzbieta Glaser, Sven 
Mannervik, Sören Nylin och 
Cynthia de Wit till ledamöter. 
 
Det antecknas att professor Sven 
Lidin och professor Cynthia de Wit 
deltar ej i beslutet. 
 

9.  Nytt resursfördelningssystem för UGA och 
FUF. 
 

Fakultetsnämnden beslutar enligt 
bilaga 22. 
 

10.  Revidering av etiska riktlinjer. 
 

Fakultetsnämnden fastställer de 
reviderade riktlinjerna enligt bilaga 
23. 
 

11.  Förslag på anställningsprofil för 
universitetslektor i matematikämnets didaktik 
(dnr SU 612-1488-09). 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa anställningsprofil enligt 
bilaga 24. 
 

12.  Utbildningsplaner:  
- Masterprogram i mikrobiologi 
- Masterprogram i genetisk och molekylär 

växtbiologi 
- Masterprogram i nutrition 
- Sjukhusfysikerprogrammet 
- Kandidatprogram i miljövetenskap 
- Kandidatprogram i geologi 

 

Fakultetsnämnden fastställer 
utbildningsplanerna för 
Masterprogram i mikrobiologi, 
Masterprogram i genetisk och 
molekylär växtbiologi, 
Masterprogram i nutrition, 
Sjukhusfysikerprogrammet, 
Kandidatprogram i miljövetenskap 
och Kandidatprogram i geologi 
enligt bilaga 25 samt beslutar att 
inrätta huvudområdena 
mikrobiologi och genetisk och 
molekylär växtbiologi på avancerad 
nivå och huvudområdet geologi på 
grundnivå. 
 

13.  Kursplan för kursen Fysik och genus, 7,5 hp och 
kursen Vågelement (Wavelets), 6 hp. 
 

Fakultetsnämnden fastställer 
kursplanen för kursen Fysik och 
genus, 7,5 hp enligt bilaga 26 och 
avslår kursplanen för kursen 
Vågelement (Wavelets), 6 hp. 
 

14.  Utseende av elektorer för val till Forskningsråd  

(dnr SU 50-0073-09). 

Det uppdras åt dekanus att i samråd 
med sektionsdekanerna utse 
elektorer. 
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15.  Utbildningsplaner för kandidatprogram i kemi. 
 

Det uppdras åt dekanus att efter 
hörande av 
grundutbildningsberedningen och 
arbetsutskottet fastställa 
utbildningsplan/er och besluta om 
inrättande av huvudområde 
 

16.  Ledande forskning och framstående utbildning 
inom fakulteten – hur kan de identifieras. 
 

Diskussion. 

17.  Information om antagningen till våra 
utbildningar. 
 

Information. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
 
Justeras            
 
 
 
Stefan Nordlund    Sven Lidin   
           
 
 
    Hans Adolfsson (p 6 och p 8) 
     
 


