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OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP  
 
 
 
 

 
Närvarande Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Lena 

Mäler, professorerna Lennart Bergström, Tom Britton, Joakim Edsjö, 
Annica Ekman, Martin Jakobsson, Niclas Kolm, Erik Lindahl, Regina 
Lindborg, Mattias Mannervik, Berit Olofsson, Eva Sverremark 
Ekström, universitetslektor Gustaf Hugelius, facklig representant 
Frida Edberg (SACO-rådet), facklig representant Lukas Runsäter samt 
studeranderepresentanter Nora Bergfeldt och Nadia Flodgren. 

Frånvarande Professorerna Christina Rudén och Catarina Rydin (anmält förhinder).  
 

Närvarande 
suppleanter 

 

Övriga 
närvarande 

Utredare Rahwa Ghebresellase, professor Sten Hellman (p2 IT), 
utbildningsledare Carl-Johan Högberg, utbildningsledare Ulrika Kaby,  
fakultetssekreterare Ewa Lach och utredare Mikael Stenberg. 

Föredragning Henrik Cederquist (p 8, pp 17-18), Joakim Edsjö (p13, pp 15-16) 

Skriftlig 
föredragning 

Utredare Katarina Gustafsson (p 8), utbildningsledare Carl-Johan 
Högberg (pp 13-16), utredare Ulrika Kaby (pp 17-18) 
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 ÄRENDE BESLUT 
 

1. Dekanus och prodekanus informerar. 
 

 

2. Information från områdets representanter i 
universitetsgemensamma grupper (IT-
samordningsgruppen (ITS), Rektors beredning 
för universitetsgemensamma utbildningsfrågor 
och system för kvalitetssäkring (REBUS), Rådet 
för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) etc.) 
samt studentorganisationen Naturvetenskapliga 
fakultetsrådet (NFR) 
 

 

3. Protokolljusterare. 
 

Professor Joakim Edsjö utses. 

4.  Dagordning och närvarorätt. 
 

 
 

5. Anmälan av protokoll från nämndens 
sammanträde 2022-04-28 
 

Tidigare utskickat via e-post 
 

6. Anmälan av protokoll för fyllnadsval till 
Områdesnämnden 2022-04-28. 
 

 

7. Anmälan av dekanus och prodekanus 
delegationsbeslut t.o.m 2022-05-18 (p 147) 

Ingen åtgärd. 
 

8. Anställningsprofil för universitetslektor i i 
molekylär cellbiologi med inriktning mot 
proteinbiogenes och funktion (SU FV-2131-22) 
 

Områdesnämnden fastställer 
profilen enligt bilaga 9. 

9. SciLifeLab fellow – institutionernas förslag på 
lämpliga ämnesområden. 

Information. 
 
 

10. Uppföljning gällande projektutlysning av 
WISE-doktorander och WISE-postdoktorer 
 
Hemsida: WISE 
 

Information. 
 

11. Information om tidsbegränsade anställningar – Information. 
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förändringar i LAS. 

12.  Stockholm universitets Östersjöcentrums 
anhållan om infrastrukturstöd från fakulteten 
avseende renoveringsbehoven av fältstationen 
Askölaboratoriet – förslag på 
Finansieringsmodell. 

Diskussion. 

13.  Avveckling av huvudområdet astronomi på 
Grundnivå. 
 

Områdesnämnden beslutar att 
avveckla examensbeskrivningen 
för kandidatexamen i astronomi, 
samt huvudområdet astronomi på 
grundnivå. Studenter som 
påbörjat sina studier inom 
huvudområdet före 2021-09-30 
har rätt att ta ut examen inom 
huvudområdet t.o.m. 2026-09-30. 
 

14. Nytt regeldokument: Regler för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå inom det 
Naturvetenskapliga området. 
 

Områdesnämnden fastställer 
regeldokumentet enligt bilaga 10. 
 
Detta beslut ersätter tidigare 
beslut gällande regler fattade av 
nämnden avseende utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 
 

15. Åtgärdsgruppens förslag till beslut om åtgärder 
avseende områdets utbildningsgranskningar 
med start VT20 och HT21  

Områdesnämnden beslutar om 
åtgärder enligt bilaga 11. 

16. Åtgärdsredovisning för utbildningsgranskningar 
med start HT19. 
 

Områdesnämnden beslutar enligt 
åtgärdgruppens förslag, att 
institutionerna har genomfört de 
åtgärder som de ålagts att göra 
enligt tidigare beslut, och 
godkänner 
åtgärdsredovisningarna. 

17. Förslag gällande former för halvtidskontroll i 
forskarutbildningen vid Naturvetenskapliga 
området. 

Områdesnämnden beslutar att 
doktorander antagna till 
utbildning på forskarnivå som 
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 avses leda till doktorsexamen vid 
det Naturvetenskapliga området 
ska genomgå halvtidskontroll. 
Kontrollen ska vara genomförd 
senast tre månader efter halva 
studietiden (vid heltidsstudier). 
Halvtidskontroll bör äga rum 
under perioden 15 augusti – 15 
juni. Doktoranden ska presentera 
sina framsteg inom de 
forskningsprojekt som ingår i 
forskarutbildningen i form av ett 
vetenskapligt seminarium och en 
skriftlig sammanställning som ska 
bedömas av minst en sakkunnig 
som inte är doktorandens 
handledare. Doktoranden ska få 
återkoppling. Samtliga 
institutioner/motsvarande vid det 
Naturvetenskapliga området ska 
ha skriftliga rutiner för 
genomförande av halvtidskontroll. 
Halvtidskontrollen kan ersättas av 
licentiatuppsats och 
licentiatseminarium, som då ska 
vara genomförd senast sex 
månader efter halva studietiden. 

18. Förslag gällande revidering av Regler för 
disputation inom det Naturvetenskapliga 
området. 
 

Områdesnämnden fastställer 
föreslagna ändringar enligt bilaga 
12. 

19. Sök- och antagningssiffror Ht2022. Information. 

20. Information om beslut gällande möjlighet att 
uppdatera texter avseende Stockholms 
universitets befintliga profilområden. 
 

Information. 

21. Utlysning av rektors medel för 
kvalitetsutveckling av utbildning – omgång 8 

Information. 
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22. Övriga frågor.  

 

Vid protokollet: 

Ewa Lach 

 

Justeras:  

Henrik Cederquist   Joakim Edsjö  
       

            
  
         
  
  
          
           
          
          

 


