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Aleksandra Popovic, utbildningssamordnare § 8 
Jan-Åke Nilsson, professor § 11 
Maria Ovesson § 5,11 
Monika Bengtsson § 11 

Frånvarande 
Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S  
Ann-Sofie Albrekt, fackförbundet SACO 

Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Styrelsen utser Elvira Källberg att justera dagens protokoll. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till 
handlingarna. 

§ 4 Delegationsbeslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av 
dekanens beslut (bilaga § 4).  

§ 5 Information 
Status internationella studenter 
Föredragande: Marie Brink 
Marie informerar om internationella studenter för höstterminen 
2020. Sett till totala antalet internationella studenter har det skett 
en minskning på 21,5 procent jämfört med hösten 2019 vilket 
främst beror på minskat antal utbytesstudenter. Nya 
internationella programstudenter har ökat med 2,5 procent 
jämfört med hösten 2019. Antalet utbytesstudenter på 
naturvetenskapliga fakulteten hösten 2020 är 58 stycken, en 
normal hösttermin är antalet cirka 110 studenter.  
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Rapport om kvalitetsarbetet grund – och avancerad nivå 2019 
Föredragande: Karin Hall 
Karin informerar om utbildningsnämndens rapport till 
fakultetsstyrelsen gällande kvalitetsarbetet som genomfördes 
inom utbildningen på grund-och avancerad nivå på 
naturvetenskapliga fakulteten under 2019. 

Information om universitetets etablering vid Science Village 
Föredragande: Olle Söderman 
Olle Söderman informerar om status för det pågående arbetet 
med Science Village och vad som förväntas av fakultetsstyrelsen 
i form av beslut inför universitetsstyrelsens möte i december 
2020. Projektgruppen för Science Village har i uppdrag att på 
universitetsstyrelsens sammanträde i december 2020 presentera 
ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av 
hyresvärd. Lokalprogrammet kommer sannolikt att försenas och 
presenteras i sådana fall på universitetsstyrelsens sammanträde i 
april 2021. Universitetsstyrelsen beslutade i  juni 2020  att 
utbildning på grund – och avancerad nivå ska bedrivas på 
Science Village. Detaljerna i planerandet och utformningen av 
utbildningen delegeras till fakulteterna.  
Diskussion. 

Aktuellt inom forskarutbildning 
Föredragande: Anders Tunlid  
Anders informerar om arbetet med fakultetens 
verksamhetsdialoger som sker i samråd med institutionernas 
studierektorer och prefekter. Det har diskuterats lika villkor, 
hållbarhetsutveckling och doktorandperspektiv. Ett nytt 
disputationsanmälningssystem som är utvecklat på Lunds 
tekniska högskola (LTH) är på väg att lanseras. I syfte att nå ut 
med information om forskarutbildningen till doktorander, 
handledare och institutionsrepresentanter med flera ska även en 
ny Canvas-plattform lanseras. Utvärderingen av 
forskarutbildning inom kemi färdigställs inom kort och ska 
lämnas till universitetskanslersämbetet (UKÄ) 26 november 
2020.  
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Aktuellt inom grundutbildning  
Föredragande: Karin Hall 

Karin informerar om tre punkter som är aktuella inom 
grundutbildningen: 

• Antagningssituationen hösten 2020. 400 000 personer har 
sökt till de svenska lärosätena hösten 2020. Hösten 2019 
var motsvarande siffra 350 000. På Lunds universitet har 
ansökningarna ökat 18 procent jämfört med hösten 2019. 
På naturvetenskapliga fakulteten ligger ökningen på 11 
procent jämfört med tidigare år.  

• Kvalitetssäkring universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
Lunds universitet ingår i den grupp av lärosäten som ska 
kvalitetsgranskas av universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
under åren 2020-2021. 

• Nystartat naturvetenskapligt basår. Hösten 2020 startar 
ett naturvetenskapligt basår på fakulteten. Omkring 300 
sökte till utbildningen under sommaren, varav 16 
studenter har blivit antagna.  

Aktuellt från Lunds naturvetarkår 
Föredragande: Elvira Källberg / Hanna Sjö 
Elvira informerar om kårens avslutade novischperiod som har 
pågått under två och en halv veckor. Deltagarna är nöjda och ser 
framemot att påbörja sin utbildning. Hanna informerar om 
kårens arbete med att bevaka studenternas studiemiljö i samband 
med de restriktioner som införts på institutionerna på grund av 
rådande pandemi. Arbete pågår även med att säkerställa att den 
digitala undervisningens kvalité håller så hög nivå som möjligt.  

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)  
Föredragande: Lea Miko Versbach 
Lea informerar om doktorandrådets (NDR) arbete i samband 
med en arbetsmiljöutredning som pågår på en avdelning vid 
naturvetenskapliga fakulteten. NDR har även möte inom kort för 
att diskutera övergripande planer under hösten 2020. 



Sida 5 av 6 
 
 
 
 
§ 6 Ändring av utbildningsplan; Naturvetenskapligt 
masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap; 
ny inriktning mot klimatförändringar vid högre latituder 
(EnCHil nordic master) 
Dnr: U 2020/751 
Föredragande: Ina Alexandersson / Harry Lankreijer 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6). 

§ 7 Ändring av utbildningsplan: Naturvetenskapligt 
masterprogram i fysik; ny inriktning mot röntgen- och 
neutronvetenskap 
Dnr: U 2020/750 
Föredragande: Ina Alexandersson / Charlotta Nilsson 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7). 

§ 8 Handläggningsordning för inrättande och avveckling av 
utbildning på forskarnivå 
Dnr: STYR 2020/1354 
Föredragande: Aleksandra Popovic 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8). 

§ 9 Revidering av föreskrifter för centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
Dnr: STYR 2020/1222 
Karin Hofvendahl anmäler jäv och deltar inte under punkt.  
Föredragande: Catrin Malmström 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 9). 

§ 10 Hanteringsordning hedersdoktorer 2021 
Föredragande: Catrin Malmström 
Catrin och Sven har en förfrågan till styrelsen om att lämna 
delegation till dekan att fatta beslut om naturvetenskapliga 
fakultetens hedersdoktorer för 2021. Anledningen till detta är att 
minska risken för att nomineringslistan blir offentlig. Det 
beslutas att fakultetsstyrelsen lämnar delegation till dekan att 
föreslå hedersdoktor/doktorer för 2021. 
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§ 11 Konsekvensanalys av biblioteksutredningen 
Föredragande: Jan-Åke NilssonJan-Åke informerar om 
biblioteksutredningen samt om de konsekvenser som 
identifierats av den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet. 
Arbetsgruppen föreslår fakultetsstyrelsen att på styrelsens 
sammanträde i november fatta beslut i enlighet med vad som 
framförs i rapporten.  

§ 12 Sammanträdestider Fakultetsstyrelsen 
Föredragande: Catrin Malmström 
Finns bifogat till kallelsen 

§ 13 Övrigt 
Inga övriga frågor.  

Vid protokollet 
Constance Holmbäck 

Justeras 
Sven Lidin och Elvira Källberg 
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