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PROTOKOLL nr 5
Sammanträdesdag
2022-03-15

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
områdes-/fakultetsnämnden

Tid:

Tisdagen den 15 mars kl. 12:45-15:00

Plats:

Nya Ångström, Fakultetsrum 1

Närvarande ledamöter
Johan Tysk, professor, vicerektor, ordförande
Charlotte Platzer Björkman, professor, ställföreträdande vicerektor
Cecilia Johansson, universitetslektor, prodekan för utbildning
Anna Qvarnström, professor, prodekan för forskning
Marcus Lindahl, professor, prodekan för samverkan
Joachim Parrow, professor, sektionsdekan matematik-datavetenskap
Gabriella Andersson, professor, sektionsdekan fysik
Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi
Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik
Mattias Jakobsson, professor, sektionsdekan biologi
Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap
Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot
August Wollter, doktorandrepresentant
Kajsa Wengelin, studentrepresentant
Frida Kasselstrand, studentrepresentant

Frånvarande
Tina Vrieler, doktorandrepresentant (suppleant)
Anna Ivert Nordén, studentrepresentant (suppleant)
Robert Malmgren, SACO

Företrädare för de anställda
Nils-Einar Eriksson, TCO

Övriga närvarande
Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare
Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef
Emma Kristensen, utbildningsledare (§ 1-4)
Måns Östring, kanslichef
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§1

Justeringsperson
Beslut:
− att utse Gabriella Andersson.

§2

Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan
Skriftliga lägesrapporter samt frågestund.

§3

TEKNAT 2022/18
Verksamhets- och kvalitetsrapport TUR
Verksamhets- och kvalitetsrapport från Teknisk-naturvetenskapliga Föredragande:
Ingen föredragning
fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR. Information.

§4

TEKNAT 2021/30
Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning
Föredragande:
på grundnivå och avancerad nivå
Prodekan för utbildning
Diskussion om rapport om ämnesfaktorer som också har varit på
remiss. Diskussion om rapport om overhead - tas upp för beslut vid
nämndens möte den 26 april. Information om rapport om
fördelningsmodell som redovisas på nämndens möte den 26 april.

§5

Verksamhetsrapporter för 2021 från centrumbildningar som
rapporterar direkt till fakultetsnämnden
Information och frågestund om rapporter från hälften av de
centrumbildningar som rapporterar till nämnden. Resterande åtta
rapporter redovisas vid nämndmötet den 26 april. Fastställdes att
verksamhetsrapporter avgivits från följande centra:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Föredragande:
Vicerektor

TEKNAT 2022/21
Föredragande:
Ingen föredragning

International Science Program (ISP)
Tandemacceleratorlaboratoriet
Centrum för bildanalys (CBA)
Centrum för fotonvetenskap (CPS)
Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)
Centrum för neutronspridning
Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT)
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

§6

Yttrande över internremiss - Rektors delegationsordning
Beslut:
− att fastställa fakultetens yttrande enligt förslag.

UFV 2020/945
Föredragande:
Vicerektor

§7

Handläggningsordning för val av elektorer hösten 2022
Beslut:
− att fastställa handläggningsordning enligt förslag.

TEKNAT 2022/59
Föredragande:
Vicerektor

§8

Hedersdoktorer inför vinterpromotionen 2023
Föredragande:
Beslut:
Vicerektor
− att inte inhämta några ytterligare förslag till hedersdoktorer
inför vinterpromotionen 2023, utöver de nio kandidater
som redan finns sedan de inställda promotionerna 2021 och
2022.
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§9

Läget avseende anställnings- och befordringsärenden
Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje
sammanträde informeras om pågående och avslutade anställningsoch befordringsärenden gällande professor, universitetslektor och
biträdande universitetslektor. Skriftlig information om läge 8 mars.

§ 10 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2022-02-02—2022-03-08
Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje
sammanträde få information om vilka beslut arbetsutskottet på
delegation fattat om att utse programansvariga professorer och
forskarutbildningsansvariga professorer samt ledamöter i olika
organ genom fyllnadsval. Skriftlig information om beslut under
perioden 2 februari-8 mars.
§ 11 Meddelanden
− Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition
har beslutats om sedan förra fakultetsnämnden.

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 26 april 2022 kl. 13:15
(i Fakultetsrum 1, Nya Ångström).
Vid protokollet

Per Andersson
Justeras

Johan Tysk

Gabriella Andersson

Föredragande:
Vicerektor, kanslichef

