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Närvarande: Bilaga 0:1

I = informationspunkt, D = diskussionspunkt, B = beslutspunkt
Ärende

Anmärkning

Föredragande
I, D, B
B

39.

Utseende av protokolljusterare

40.

Fastställande av dag för
protokolljustering

41.

Fastställande av
föredragningslista

Fakultetsnämnden fastställer
den utsända föredragningslistan
med tillägget att pp 45 och 46 ska
justeras omedelbart.

B

42.

Anmälan av beslut

Bilaga p 42.

I

Fakultetsnämnden utser Jan
Larsson att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden
beslutar att protokollet ska
justeras senast den 28 april.

B

Ad acta.
43.

Inledande
budgetdiskussion

Ordförande Mikael Elofsson
informerar om budgetutskottets
inledande diskussioner.

Ordförande
Mikael Elofsson
I

44.

Ekonomiska
konsekvenser Covid-19

Ordförande Mikael Elofsson
redovisar förslaget om hantering av
kostnadsökningar respektive
inkomstbortfall kopplade till covid19 för fakulteten och dess
institutioner.

Ordförande
Mikael Elofsson
B

Dnr FS 1.3.2-562-21

Fakultetsnämnden beslutar
att
- efter justering av beslutstexten
under Forskningen och utbildning
på forskarnivå till “Om
institutionen/enheten har negativt
myndighetskapital eller ett
myndighetskapital som uppgår till
maximalt 12,5 procent av de totala
kostnaderna inom
verksamhetsgrenen ersätter
fakulteten 75 procent av
merkostnaden/intäktsbortfallet.
Om myndighetskapitalet är mellan
12,6-25 procent ersätter fakulteten
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50 procent av
merkostnaden/intäktsbortfallet.
Vid myndighetskapital över 25,1
procent utgår ingen ersättning.” att
fastställa hantering av
kostnadsökningar respektive
inkomstbortfall kopplade till Covid19 i enlighet med bilaga p 44.
- ersätta institutionernas äskande i
enlighet med de gällande
principerna med tillägget att
posterna vid kemiska institutionen
slås samman.
Beslutsbilaga p 44.
45.

Beslut om medel för
utrustning i
undervisning
Dnr FS 2.1.6-83-21

Utbildningskommitténs ordförande
Karolina Broman redogör för
utbildningskommitténs arbete med
de inkomna ansökningarna samt de
rangordnade ansökningarna som
grund för beslut om fördelning av
medel.

Ordförande i
Utbildningskommittén
Karolina Broman
B

Fakultetsnämnden beslutar
att
Fakultetsnämnden beslutar att
- fördela medel för utrustning i
undervisning till samtliga
ansökningar rankade med ett
rankingvärde 2.2 eller högre
finansieras till en total kostnad
uppgående till 3 745 210 kr i
enlighet med bilaga p 45 samt att
utrustningen ska vara inhandlad
senast 2022-04-30.
Punkten förklaras omedelbart
justerad.
Beslutsbilaga p 45.
46.

Beslut om medel för
medeldyr utrustning för
forskning
Dnr FS 2.1.6-2334-20

Forskningskommitténs ordförande
Ove Axner redogör för
forskningskommitténs arbete med
de inkomna ansökningarna samt
förslag till beslut om fördelning av
medel.
Fakultetsnämnden beslutar
att
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fördela medel till medeldyr
utrustning för forskning i enlighet
med förslag från
forskningskommittén, bilaga p 46.
Punkten förklaras omedelbart
justerad.
Beslutsbilaga p 46. Beslut
fördelning medeldyr utrustning VT
2021
47.

Nya
handläggningsordningar
vid Teknisknaturvetenskaplig
fakultet

Forskningskommitténs ordförande
Ove Axner informerar om tre nya
handläggningsordningar vid
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Ordförande i
Forskningskommittén
Ove Axner
I

Ärendet diskuteras.
48.

Förslag till villkor för
befordrad
universitetslektor att
söka
forskningsfinansierad
tid (FFT) vid Teknisknaturvetenskaplig
fakultet
Dnr FS 1.1-787-21

Ordförande redogör för förslaget
till villkor för befordrad
universitetslektor att söka
forskningsfinansierad tid vid
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Ordförande
Mikael Elofsson
B

Fakultetsnämnden beslutar
att med redaktionella ändringar
besluta om villkor för befordrad
universitetslektor att söka
forskningsfinansierad tid vid
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Beslutabilaga p 48. FS 1.1-78721 Villkor för befordrad
universitetslektor att söka
forskningsfinansierad tid (FFT) vid
Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet.
49.

Revidering av roller och
ansvar inom
forskarutbildningen
vid Teknisknaturvetenskaplig
fakultet
Dnr FS 1.1-831-21

Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm redogör för ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar att
fastställa Roller och ansvar inom
forskarutbildningen vid Teknisknaturvetenskaplig fakultet i
enlighet med utsänd bilaga.
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Bilaga p 49. Förslag roller och
ansvar inom forskarutbildningen.

50.

Allmän studieplan för
beräkningsvetenskap,
doktorsexamen
Dnr FS 4.1.1-411-21

51.

Allmän studieplan
för experimentell fysik,
doktorsexamen
Dnr FS 4.1.1-430-21

52.

Allmän studieplan
för teoretisk fysik,
doktorsexamen
Dnr FS 4.1.1-431-21

Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm redogör för ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att återremittera den allmänna
studieplanen för
beräkningsvetenskap.
Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm redogör för ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa den allmänna
studieplanen för experimentell
fysik i enlighet med utsänd bilaga.
Bilaga p 51. Förslag till allmän
studieplan för experimentell fysik,
doktorsexamen
Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm redogör för ärendet.

Fakultetssamordnare
Frankie Ekerholm
B

Fakultetssamordnare
Frankie Ekerholm
B

Fakultetssamordnare
Frankie Ekerholm
B

Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa den allmänna
studieplanen för teoretisk fysik i
enlighet med utsänd bilaga.
Bilaga p 52. Förslag till allmän
studieplan för teoretisk fysik,
doktorsexamen.

53.

Ledamot i fakultetens
kommitté för utbildning
på forskarnivå
Dnr FS 1.2.2-1280-17

54.

Meddelanden

Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm redogör för förslaget.
Fakultetsnämnden beslutar
att utse Maria Berge som ledamot i
fakultetens kommitté för
utbildning på forskarnivå till och
med 31 december 2021.
Ordförande Mikael Elofsson
meddelar att
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- NT-rådet har haft ett möte med
dekaner och rektorer i riket där
etableringsbidragen diskuterades,
- förhandlingarna är klara med 4 av
5 av toppkandidaterna till BULutlysningen,
-det pågår ett arbete med att ta
fram en ny handläggningsordning
för främjande av god forskningssed
och prövning av ärende avseende
annan avvikelse från god
forskningssed. I förslaget beskrivs
hantering av frågor som rör
oredlighet i forskning och vilka
delar som utreds vid vårt lärosäte
och vilka som utreds vid det
nationella organet Nämnden för
prövning av oredlighet i forskning,
NPOF.
Vice ordförande Sara Sjöstedt de
Luna meddelar att
-söksiffrorna för fakultetens
nybörjarprogram i överlag är bra
medan söktrycket på
masterprogrammen varierar mer
mellan olika program
-det vid kommande
fakultetsnämndsinternat ska föras
en strategisk diskussion om
fakultetens utbildningsutbud,
- arbetsgruppen för RUGA
(resursfördelning för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå) har
startat sitt arbete och en
referensgrupp är utsedd.
Utbildningsledare Susanne
Vikström meddelar att
-Universitetslektor Robert
Johansson vid Institutionen för
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matematik och matematisk
statistik är utsedd till
Forskningssamordnare vid kansliet
för teknik och naturvetenskap och
kommer att påbörja uppdraget den
1 maj.
55.

Rapport från
Utbildningskommittén

Utbildningsledare Susanne
Vikström rapporterar från
kommitténs sammanträde den 12
april.

Utbildningsledare
Susanne Vikström
I

Protokoll, bilaga p 55.
56.

Rapport från
Forskningskommittén

Utbildningsledare Susanne
Vikström rapporterar från
kommitténs sammanträde den 8
april.

Utbildningsledare
Susanne Vikström
I

Protokoll, bilaga p 56.
57.

Rapport från
Kommittén för
utbildning på
forskarnivå

Fakultetssamordnare Frankie
Ekerholm rapporterar från
kommitténs sammanträde den 13
april.
Protokoll, bilaga p 57.

Justeras

vid protokollet

Mikael Elofsson

Åsa Boily

Jan Larsson
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Närvarolista
Fakultetsnämnden
Bilaga 0:1

2021-04-21

Närvarande ledamöter
Mikael Elofsson
Sara Sjöstedt de Luna
Johanna Björklund
Christoffer Boman
Thomas Degn
Helena Eklöf
Linnea Stålstam
Jan Larsson
Johan Olofsson
Martin Rosvall

Kemi
Matematik och matematisk statistik
Datavetenskap
Tillämpad fysik och elektronik
Designhögskolan
Studeranderepresentant, FU
Studeranderepresentant, GU
Molekylärbiologi
Ekologi, miljö och geovetenskap
Fysik

Dekan, ordf.
Prodekan, vice ordf.

Övriga närvarande:
Åsa Boily
Susanne Vikström
Frankie Ekerholm
Caroline Blomquist

Fakultetskansliet
”
”
Ekologi, miljö och geovetenskap

Kanslichef, sekr
Utbildningsledare
Fakultetssamordnare
Lika villkorshandl.

Notering:
Jan Larsson närvarade inte vid p 46.
Martin Rosvall lämnade mötet efter p 49 och närvarade därmed inte vid pp 50-57.

Laga förfall:
Victor Johansson

Studeranderepresentant, GU
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