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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

fakulteten forskningsberedning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-04-07 

TEKNAT 2021/145 

Tid: Torsdag 7 april kl.13.15, 2022 

Plats Eken, Segerstedthuset eller via Zoom

Närvarande ledamöter 

Anna Qvarnström professor, prodekan för forskning, ordförande 

Paul Barklem professor, institutionen för fysik och astronomi 

Ulf Jansson professor, institutionen för kemi-Ångström 

Maria Selmer professor, institutionen för cell- och molekylärbiologi 

David Black-Schaffer professor, institutionen för informationsteknologi 

Alexandra Ulander studentrepresentant 

Andreas Strömbergsson professor, institutionen för matematik 

Jörgen Olsson professor, ordf i forskarutbildningsnämnden 

Jana Rieger doktorandrepresentant 

Anna Rutgersson professor, institutionen för geovetenskaper 

Peter Svedlindh professor, institutionen för teknikvetenskaper 

 

Frånvarande ledamöter

Viktor Djurberg doktorandrepresentant 

 

Övriga ledamöter

Ylva Bäcklund enhetschef, kansliets forskningsenhet, sekr 

Carolina Rydin forskningssekreterare, fakultetskansliet 

Anna Sjölander controller, fakultetskansliet 

 

Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Anna Rutgersson 
 

Föredragande:  

Prodekan för forskning 

§ 2 Prioritering internationella sabbaticals 

Forskningsberedningen diskuterade och prioriterade inkomna 

ansökningar.  

Förslag till beslut i AU: 

- att bifalla ansökan från Natalia Ferraz 

< Dnr> 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 
Ylva Bäcklund 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

- att avslå ansökan från Reza Younesi 

 

Beredningen var positiv till Christian Zdanowicz ansökan men han 

ombeds återkomma inför nästa beredningsmöte med ett 

förtydligande av budgeten. 

 

Beredningen tillsatte en arbetsgrupp bestående av David Black-

Schaffer och Maria Selmer med uppdraget att ta fram ett förslag till 

en tydligare instruktion med en mall till institutionerna inför nästa 

omgång av ansökningar till hösten. 

 

§ 3 Institutionsresursen 

 Förslag till beslut i fakultetsnämnden: 

- Alla delar i institutionsresursen läggs i samma tabell, se 

bifogat förslag 

- Studiestödets finns kvar som bilaga, men endast som 

beräkningsunderlag. 

- Studiestödet utökas till 800 tkr per examina. 

- Examina som reserverades i VP 2022 och som skall 

utbetalas i VP23 ligger kvar på tidigare nivån 700 tkr per 

examina 

- Allmän och lokal resurs tas bort som egna bilagor. Medlen 

från dessa läggs i en ny kolumn i tabellen för 

institutionsresursen, kolumn D. Denna kolumn beräknas 

som andel av forskningsprogrammens bastilldelning. 

- Innebörd av C. ”Undervisningstid i förhållande till 

forskning” behöver förtydligas och nytt förslag på 

benämning är ”Deltagande i undervisning från 

universitetslektorer och professorer.” 

- Att forskningsberedningen får i uppdrag att se över hela 

institutionsresursen inför VP24 i avseende att koppla den 

tydligare till prestation, även om det leder till 

omfördelningar mellan institutionerna. 

 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

Anna Sjölander 

 

§ 4 Verksamhetsplan 2023 

Information och diskussion. 

 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

Anna Sjölander 

 

§ 5 Meddelanden 

Kommande sammanträden: 

12 maj 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset 

25 maj 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset 

16 juni 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset  

26 augusti 9.15-12.00,  

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

 

§ 6 Övriga frågor 

 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 7 Sammanträdets avslutning 

 

 

Vid protokollet 

Ylva Bäcklund 

Justeras

Signerat protokoll finns i  

diariet TEKNAT 2021/145 

 Anna Qvarnström 

 

 

 

 

Anna Rutgersson 
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