1 (5)

PROTOKOLL 5
2020-10-21

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR NATURVETENSKAP
Möte via Zoom

Närvarande

Dekanus, professor Henrik Cederquist, prodekanus, professor Ylva
Engström, professorerna Tom Britton, Joakim Edsjö, Annica Ekman (from
p11), Niklas Hedin, Sten Hellman, Jerker Jarsjö, Lena Mäler, Sören Nylin,
Berit Olofsson, Catarina Rydin, Eva Sverremark Ekström, Barbara
Wohlfarth, facklig representant Jessica Slove Davidson (SACO-rådet); samt
studeranderepresentanterna Yuan Guo, och Erik Lindsund.

Frånvarande

Professor Christina Rudén, universitetslektor Maria Andrée, facklig
representant Christophe Premat (ST); och studentrepresentant Victor
Karlström (anmält förhinder).

Närvarande
suppleanter

Professorerna Einar Hallberg, Mattias Mannervik, Alasdair Skelton (tom
p19c) samt facklig representant Mona Hverven (SACO-rådet).

Övriga
närvarande

Kommunikatör Lina Enell (tom p 12), utredare Katarina Gustafsson,
utbildningsledare Carl-Johan Högberg, controller Anders Jigin, utredare
Ulrika Kaby (tom p14), kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson,
fakultetssekreterare Ewa Lach och utbildningsledare Karin Reuterswärd.

Föredragning

Henrik Cederquist (p 6, pp 9-10 och pp18-19 a-b), Joakim Edsjö (p 8, pp1415) och Carl-Johan Högberg (pp16-17)

Skriftlig
föredragning

Utbildningsledare Carl-Johan Högberg (p 8, pp15-17), controller Anders
Jigin (p10 och p19b), kanslichef Katariina Kiviniemi Birgersson (p9, pp1819a) och handläggare Daria Zheltukhina (p6)

ÄRENDE

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

BESLUT

Besöksadress:
Södra huset A3
www.science.su.se

Telefon: 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se
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1.

Dekanus och prodekanus informerar.

Information.

2.

Information.
Information från områdets representanter i
universitetsgemensamma grupper (ITsamordningsgruppen (ITS), Rektors beredning för
utbildningsutvärdering och system för
kvalitetssäkring (REBUS), Rådet för arbetsmiljö och
lika villkor (RALV) etc.)

3.

Protokolljusterare.

Professor Sören Nylin utses.

4.

Dagordning och närvarorätt.

Punkten 17 upptas efter punkt 7.
Barbara Wohlfarth anmäler
undervisningssituationen med
anledning av coronaviruset som en
övrig fråga.

5.

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde
2020-09-09

Ingen åtgärd.

6.

Läggs till handlingarna.
Anmälan av protokoll fört vid rösträkning gällande
val av ledamöter och suppleanter i Områdesnämnden
för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden, för mandatperioden 2021–2023
samt förslag till dekanus och prodekanus för samma
period.

7.

Anmälan av dekanus och prodekanus
delegationsbeslut t.o.m 201007 (p 263)

Ingen åtgärd.

8.

Värdskap för områdets vetenskaplighetsmoment.

Institutionen för geologiska
vetenskaper (IGV) ges ansvar för
vetenskaplighetsmomentet på
grundnivå under treårsperioden 2021–
2023. Totalt avsätts 450 tkr per år som
ersättning till IGV för kursansvar och
administrativt stöd för
vetenskaplighetsmomentet.

9.

Beslut gällande områdets mekaniska
verkstadsservice – förslag 3.

Områdesnämnden beslutar enligt
bilaga 18.
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10.

Beslut avseende FUF-medlens prestationsdel,
inklusive tilldelningen av doktorandresurser
(studiestödet)

Områdesnämnden beslutar enligt
bilaga 19.

11.

Rapport avseende uppdraget att utreda jämställd
lärarrekrytering.

Diskussion.

12.

Förslag om utseende av arbetsgrupp som får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en
integrering av Meteorologiska institutionens
verksamhet i Fysikum.

Diskussion.

13.

Information om internremissen gällande utredningen
om styrmodell och organisation för
lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Information-Diskussion.

14.

Rapport avseende uppdraget att utreda områdets
utbildningar och studentrekryteringsarbete.

Diskussion.

15.

Diskussion kring Grundutbildningsberedningens
organisation.

Diskussion.

16.

Revidering av handläggningsordning för
utbildningsgranskningar.

Områdesnämnden fastställer
handläggningsordningen enligt bilaga
20.

17.

Avveckling av huvudområdena a. Datalogi, b. Peptid a. Områdesnämnden beslutar att
och proteinkemi och c. Toxikologi på avancerad nivå avveckla examensbeskrivningen för
masterexamen i datalogi och därmed
huvudområdet datalogi på avancerad
nivå. Studenter som påbörjat sina
studier inom huvudområdet före 202012-02 har rätt att ta ut examen inom
huvudområdet t.o.m. 2023-12-02.
b. Områdesnämnden för
naturvetenskap beslutar att avveckla
examensbeskrivningen för
masterexamen i peptid- och
proteinkemi och därmed huvudområdet
peptid- och proteinkemi på avancerad
nivå. Studenter som påbörjat sina
studier inom huvudområdet före 2020-
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12-02 har rätt att ta ut examen inom
huvudområdet t.o.m. 2023-12-02.
c. Områdesnämnden för
naturvetenskap beslutar att avveckla
examensbeskrivningen för
masterexamen i toxikologi och därmed
huvudområdet toxikologi på avancerad
nivå. Studenter som påbörjat sina
studier inom huvudområdet före 202012-02 har rätt att ta ut examen inom
huvudområdet t.o.m. 2023-12-02.
18.

Utvärdering/omprövning av centrumbildningen
Stockholms matematikcentrum (SMC).

19.

Äskanden inför budget 2021

Områdesnämnden beslutar att föreslå
rektor att centrumbildningens
verksamhet ska fortsätta utan några
ändringar.

a.Utvärdering av fakultetens stöd samt fortsatta
finansiering av International Science Programme
(ISP) (SU FV- 6.1.2-3778-20)

Områdesnämnden beslutar om fortsatt
ekonomiskt stöd till ISP med 1 000 tkr
per år under 2021–2025.
Områdesnämnden vill samtidigt
förmedla till ISP:s ledning att man
önskar ett tydligare synliggörande av
SU:s insatser inom ISP-projekt på
hemsidor och i rapporter i framtiden.
Eventuell fortsättning av stödet
beslutas efter utvärdering av
verksamheten.

b. Finansiering av Centrum för evolutionär
kulturforskning (CEK) (SU FV-2.1.1-3858-20)

Områdesnämnden beslutar att tillstyrka
900 tkr per år under 2021–2022 med
möjlighet till förlängd finansiering
efter prövning. Beslutet fattas under
förutsättning att Områdesnämnden
för humanvetenskap beslutar om
motsvarande finansiering.

c. Ansökan om stöd till Bolincentrets Klimatfestival
2021 (SU FV-2.1.1-3777-20)

Diskussion.
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d. Finansiering av forskarskolan för gymnasieelever
(SU FV-5.1.2-3776-20)

Diskussion.

20.

Finansiering av SNIC – ny finansieringsnyckel 2021. Diskussion.

21.

Övriga frågor.

Diskussion kring sektionen för geooch miljövetenskapers efterfrågan av
centrala riktlinjer för undervisningen
med anledning av coronasituationen.

Vid protokollet:

Ewa Lach

Justeras:
Henrik Cederquist

Sören Nylin

