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  PROTOKOLL 1 
   2010-02-09 
 
 
 
 
 
 

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

Eriksson, Elzbieta Glaser, Karin Holmgren, Anders Karlhede, Johan Kleman, 
Håkan Larsson, Per Ljungdahl, Mikael Passare, Gunnar Svensson, Neus Visa, 
docent Gudrun Brattström, forskare Gunn Persson samt 
studeranderepresentanterna Marina Dimitrova, Helena Larsdotter Mellström  
(t.o.m. p 17), Erik Karlsson (t.o.m. p 18) och Katarina Roos (t.o.m. p18). 
 

Frånvarande Professorerna Nils Elander SACO-rådet, Martin Jakobsson, Cynthia de Wit, 
civilingenjör Per Fagrell och adjunkt Christina Polgren (samtliga anmält 
förhinder). 
 

Deltagande i 
överläggningarna 
 

Fil dr Bo Ekengren SACO-rådet (suppleant) och forskningsingenjör Lisbeth 
Häggberg (ST). 
 
 

Närvarande 
suppleanter 
 

Professor Göran Östlin. 
 
 

Föredragande Utredare Mikael Stenberg (p7 och p12), utredare Carina Nymark (pp 8 – 9), 
utredare Katarina Gustafsson (pp 10-11), tf kanslichef Åsa Borin (pp13-18). 
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 ÄRENDE BESLUT 

 
1. Information av dekanus. 

 
Information. 

2.  Protokolljusterare. Professor Per Ljungdahl utses. 
 

3.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 

4. 
 

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 
2009-12-09. 
 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av dekanus delegationsbeslut  
t.o.m. 2010-02-02 (p 32). 
 

Ingen åtgärd. 

6. Utlysning av läraranställningar. 
 
 

Fakultetsnämnden beslutar att alla 
läraranställningar även ska utlysas på 
engelska om det inte finns särskilda 
skäl. 
 

7. Anställningsprofil för professur i matematikämnets 
didaktik.  
(dnr SU 611-3021-09) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 1.  
 

8.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
teknikdidaktik. (dnr SU 612-0153-10) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 2. 
 

9.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
yrkesämnen. (dnr SU 612-0152-10) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 3. 
 

10.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
materialkemi med inriktning mot miljörelaterade 
frågeställningar. (dnr SU 612-0124-10) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 4. 
 

11.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
miljökemi med inriktning mot kemisk miljöanalys. 
(dnr SU 612-0122-10) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 5. 
 

12.  Anställningsprofil för universitetslektorat i 
växtsystematik. (dnr SU 612-0365-10) 
 

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa 
anställningsprofil enligt bilaga 6. 
 

13. Benämning av professur. Fakultetsnämnden beslutar att ett 
avtalsförslag skall utarbetas och 
behandlas vid kommande 
fakultetsnämnd innan beslut fattas i 
ärendet. 
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14.  Beslut om sammanställning av kursvärderingar. 
 

Fakultetsnämnden beslutar att 
sammanställningar av kursvärderingar 
ska finnas tillgängliga senast sex 
veckor efter avslutad kurs.  
Sammanställningarna ska finnas 
tillgängliga på en för studenterna 
anvisad plats, exempelvis 
studentexpedition, med angivna 
öppettider. Senast vid nästföljande 
läsår skall även uppgifter om de 
eventuella åtgärder som vidtagits 
finnas tillgängliga. 
Sammanställningar av kursvärderingar 
ska delges alla lärare som medverkat 
vid det aktuella kurstillfället.  
 

15.  Revidering av beslut om förlängning av 
studiestödstiden med anledning av korttidsfrånvaro 
på grund av sjukdom eller vård av barn. 

Fakultetsnämnden beslutar enligt 
bilaga 7. 
 

16. Förslag till riktlinjer för rapportering i LADOK av 
poänggivande kurser inom utbildning på forskarnivå. 
 

Fakultetsnämnden fastställer riktlinjer 
enligt bilaga 8. 
 

17. Förslag till byte av institutionsnamn. 
(dnr SU 31-0247-10) 
 

Fakultetsnämnden tillstyrker att 
Institutionen för geologi och geokemi 
byter namn till Institutionen för 
geologiska vetenskaper. 
 

18.  Inrättande av nytt forskarutbildningsämne. Fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
ämnet maringeologi för utbildning på 
forskarnivå och att ingen nyantagning 
till ämnet marin geovetenskap ska ske. 
Beslutet gäller från 2010-03-01. 
 
Fakultetsnämnden fastställer även 
studieplanen för ämnet maringeologi 
enligt bilaga 9. 
 

19. Forskarassistenten – ska vi ha den kvar!? Diskussion. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ewa Lach 
 
Justeras            
 
 
Stefan Nordlund          Per  Ljungdahl  
           


