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32. Utseende av protokolljusterare. 
 

Jakob Öhrman utses att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

 

33. Fastställande av dag för protokolljustering. 
 

Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 5 maj.  

34. Fastställande av föredragningslistan. 
 

Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.  

35. Anmälan av beslut. 
 

Bilaga p 35. 
Ad acta. 
 

 

36. Meddelanden. 
 

Dekanus informerar om: 
 
- Diskussion om Institutionens för matematik, teknik 
och naturvetenskap hemvist i en ny organisation av 
lärar-utbildningen. 
 
- Internremiss angående delegationsordningen. Senast 
den 28 maj ska fakulteten lämna synpunkter. 
 
- Arkitektutbildningen: En ansökan om examensrätt har 
insänts. Utvärderingsgruppen kommer  i början av juni. 
Thomas Olofsson, TFE, har utsetts till föreståndare 
under tiden 1 april – 30 september. 
 
Dekanus meddelar vidare att Lennart Nilsson, 
Institutionen för matematik och matematisk statistik har 
utsetts till ny utbildningsledare för de tekniska 
utbildningarna från den 1 juni. 
 

 

37. Rapport från Tekniska högskolan. 
 

Ingegerd Wahlström rapporterar från Tekniska 
högskolans styrelsesammanträde den 15 april. 
Protokoll utsänds så snart det justerats. 
Hon meddelar vidare att Umeå universitet ansökt om att 
få Designhögskolan prövad för utmärkelsen 
framstående utbildningsmiljö 2008. 
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38. Rapport från Naturvetarutskottet. Utbildningsledare Dag Westerberg rapporterar från 
Naturvetarutskottets sammanträde den 8 april.  
Protokoll utdelas. 
 

 

39. Rapport från Forskningsutskottet. 
 

Fakultetssekreterare Erik Sundbom rapporterar från 
Forskningsutskottets sammanträde den 14 april. 
Protokollet har utsänts med handlingarna. 
 

 

40. Rapport från Forskarutbildningskommittén. 
 

Utbildningsledare Dag Westerberg rapporterar från 
Forskarutbildningskommitténs sammanträde den 21 
april. Kriterier för studiestöd i forskarutbildningen 
behandlades. Ärendet kommer upp i Fakultetsnämnden 
den 29 maj. 
 

 

41. Universitetets forskningsstrategier. Vicerektor Marianne Sommarin informerar om 
universitetets framtida forskningssatsningar: 
1. Starka forskningsområden 
2. Bidrag till excellenta forskare 
3. Karriärbidrag – stöd till forskare i tidig fas av 
karriären. 
 

 

42. Post doc tjänster inom Teknisk-naturvetenskaplig 
fakulteten. 
 
Dnr 315-158-08 
 

 
Fakultetssekreterare Erik Sundbom föredrar ärendet. 
 
Fakultetsnämnden konstaterar att det svar 
forskningsutskottet gett under punkt 1 i bilaga p 42 a 
inte innehåller information som kan förklara utskottets 
förslag till fördelning mellan institutionerna. 
 
Fakultetsnämnden beslutar att tillskjuta ytterligare en 
post doc anställning och att fördela sexton anställningar 
enligt bilaga 42 b. 
 
Nämnden beslutar vidare att 
- en gemensam nationell och internationell  
  utannonsering finansierad av fakulteten skall    
  genomföras. Underlag för annonserna ska vara 
  framtagna senast den 15 maj. 
- medel kan rekvireras från fakulteten under  
  förutsättning att innehavaren tillträtt anställningen  
  senast 2008-12-31. 
 
Nämnden konstaterar att samtliga kvinnliga 
huvudsökande tilldelats en anställning vilket är positivt 
ur jämställdhetssynpunkt. 
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43. Utbildningsplaner för masterprogrammen i biologi, 
molekylärbiologi, fysik och kemi. 
 
Dnr 514-1825-08, 514-1826-08, 514-182-08,  
514-1828-08 
 
 
 

 
Utbildningsledare Dag Westerberg föredrar ärendet. 
 
Nämnden beslutar 
 
- att fastställa utbildningsplanerna för master-
programmen i fysik och molekylärbiologi i enlighet 
med förslagen i bilagorna p 43 a-b, samt 
 
- att återremittera förslagen till utbildningsplaner för 
masterprogrammen i biologi och kemi i bilagorna 43 c-
d med hänvisning till att programmen saknar en kärna 
av gemensamma kurser (se Fakultetsnämndens beslut 
2006-03-20 punkt 27) 
 
 

 

44. Fakultetsnämndens ”testamente”. Dekanus presenterar ett diskussionsunderlag.  
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar att ta upp ärendet vid sitt 
sammanträde den 29 maj och till dess komplettera  
testamentet med utbildningsfrågor. 
 

 

45. Söktryck inför ht 2008 och dess konsekvenser. 
 

Kanslichefen presenterar söksiffror för programmen vid 
fakulteten per den 20 april samt informerar om 
söksiffror från andra universitet och högskolor. 
 
Nämnden beslutar att ta upp ärendet vid sitt 
sammanträde den 29 maj och då beakta fakultetens 
kriterier för antagning till program (se Fakultets-
nämndens beslut 2008-03-12 punkt 25). 
 

 

 Närvarande: bilaga 0:1   

  Vid protokollet  

    

 Justeras Ingegerd Wahlström  

    

 Staffan Uvell   

    

 Jakob Öhrman   

 


