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Dekanus inleder
Året har präglats av den organisationsförändring som
fakultetsstyrelsen beslutade om i december 2014. Under våren pågick ett intensivt arbete i olika arbetsgruppen för att göra bildandet av den marina institutionen så smidig som möjligt. Det har varit ett bra arbete och fakultetskansliet har stött verksamheten på
ett utmärkt sätt liksom administrativ personal på de
institutioner som berördes av organisationsförändringen. Det magiska ögonblicket var 1 juli 2015 då
institutionen för marina vetenskaper bildades. Det
mesta har fungerat bra men det finns naturligtvis en
rad saker att arbeta med för att få en väl fungerande
organisation.
Parallellt med bildandet av institutionen för marina vetenskaper gjordes en universitetsgemensam satsning på marin och maritim verksamhet genom bildandet av Centrum för hav och samhälle där samtliga fakulteter är representerade. Göteborgs universitet får
med dessa insatser en tydligare marin och maritim
profil.
Samlokalisering av den marina verksamheten i Göteborg är nödvändig och under året har arbete med en
detaljplan för Geovetarcentrum tagits fram i samråd
med fastighetsenheten och de institutioner som idag
är lokaliserade i huset. Med viss ombyggnad och förtätning kommer tre institutioner att kunna samlokaliseras i Geovetarcentrum, tillsammans med Centrum
för hav och samhälle och Havsmiljöinstitutet. En sådan lösning ger utrymme till utökat samarbete inom
såväl forskning som utbildning och en tydlig samling
av den marina verksamheten vid universitetet.
Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av
marin/maritim verksamhet inklusive vår unika forskningsinfrastruktur för marin forskning och utbildning.
Samtidigt med införandet av en ny institution, där
medlemmarna kom från befintliga institutioner inom
fakulteten, har det också varit en process på de andra berörda institutionerna för att profilera verksamheten till de nya förutsättningarna. På kemi och
molekylärbiologi har lokalisering av institutionens
verksamhet varit i fokus med för- och nackdelar
kopplade till att vara lokaliserade på två ställen, där
lokaliseringen av tradition är verksamhetsstyrd med
nära samarbete med Chalmers inom kemi och med
Sahlgrenska akademin inom molekylärbiologin. Lokalisering av hela fakultetens verksamhet har diskuterats intensivt under 2015, inte minst i relation till
utveckling av Medicinareberget. För fakulteten är det
viktigt att verksamheten styr lokaliseringen och det
nära samarbetet med Chalmers inom matematik, fysik och kemi är väl värt att värna liksom samarbetet
med Sahlgrenska akademin inom livsvetenskaperna.
Institutionen för geovetenskap har arbetat med
profilering av verksamheten med fokus på klimat och

geologi. Geografi är ett populärt
utbildningsområde
och ett nytt masterprogram
har startats i ämnet tillsammans med Handelshögskolan.
Biologi och miljövetenskap var den institution som
bidrog med flest medlemmar
till den nya marina institutionen och har under året fortsatt sin satsning på forskning, utbildning och samverkan inom sina fyra huvudområden.
Under året har fyra av fakultetens forskningsinfrastrukturer inrättats som universitetsgemensamma infrastrukturer: Sven Lovén centrum för marin vetenskaper, Svenskt NMR-centrum, Herbariet och Earth
System Science med de terrestra och limniska stationerna Skogaryd och Lanna. Under 2015 inrättades
också den första fakultetsgemensamma forskningsinfrastrukturen Storskalig cellbaserad fenotypscreening. Det är viktigt att fakulteten tillhandahåller forskningsinfrastruktur i världsklass, både för att locka
framstående vetenskapspersoner till Göteborg och
för att stärka forskning och utbildning vid fakulteten.
Ann-Christin Thor, mångårig medarbetare på fakulteten och fakultetsdirektör, avgick med pension
under året. Med sitt engagemang och sin djupa kunskap om universitetets verksamhet arbetade AnnChristin alltid för det som hon ansåg vara bäst för
fakulteten och universitetet. Jag vill passa på att rikta
ett stort TACK för ett bra samarbete. En ny kanslichef rekryterades i början av året och fakultetskansliets professionella arbete fortsätter och utvecklas
under den nya ledningen.
I december hade fakulteten besök av en extern utredare, professor Jens Oddershede, som ska vara ett
stöd i fakultetens fortsatta process för att skapa en gemensam målbild. Det har i olika sammanhang framkommit att fakulteten kan uppfattas som splittrad
med olika uppfattningar om hur verksamheten ska
bedrivas och utvecklas långsiktigt. Det är därför viktigt att få ett utifrånperspektiv på hur fakulteten bäst
ska kunna utvecklas till nationellt och internationellt
ledande inom sitt verksamhetsfält.
Det finns mycket mer att berätta om fakultetens
verksamhet och i årsberättelsen har institutionerna
lyft fram det som varit viktigast under året. Det är en
intressant läsning och visar på bredd och djup i fakultetens verksamhet.
Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för ert stora engagemang och era värdefulla insatser under året.
Elisabet Ahlberg
Dekan

Arbete för att skapa inspirerande lärmiljöer
Arbetet med utbildningsfrågor har under 2015 kretsat kring
aktiviteter att tillsammans med studenterna skapa lärmiljöer
som är inspirerande och nyfikenhetsskapande.
Genom att samla institutionernas arbete med pedagogisk utveckling och skapa fora för erfarenhetsutbyte har en tydligare bild av goda exempel vuxit
fram och spridits till fakultetens lärare. Vidare har
universitetsgemensamma satsningar på pedagogis-

ka utvecklingsprojekt realiserats genom tilläggsfinansiering på fakultets- och institutionsnivå. Exempelvis har blended learning varit ett tydligt fokusområde för fakulteten under 2015.
Satsningen på en ny typ av kompletterande lärarutbildning för lärare med examen i ett naturvetenskapligt ämne, pilotprojektet Brobyggaren, har
skapat stor uppmärksamhet. Under början av 2016
år kommer drygt tjugo studenter att examineras
som färdiga lärare, redo att ta sig an utmaningar i
grund- och gymnasieskolor. Att utbildningen varit
framgångsrik speglas exempelvis av att några studenter erbjudits arbete redan innan avslutad utbildning. Betydelsen av en gemensam plattform, där
universitetet tillsammans med regionen och skolorna i Göteborgsområdet arbetar för en långsiktig
skolutveckling på vetenskaplig grund, kan inte nog
poängteras. Samtidigt som fakultetens lärarlag inspirerar skolverksamma lärare genom sin naturvetenskapliga forskning, är erfarenheter och kompetens från skolans lärare betydelsefulla för den pedagogiska utvecklingen av fakultetens lärare.

Digital verktygslåda för hållbar utveckling
Den verksamhetsförlagda delen av Alternativ KPU (kompletterande
pedagogisk utbildning) är tydligare integrerad med övriga kurser, och
en vecka görs på ett science center. Första årets studenter genomförde sin vecka på Universeum. Här syns blivande biologiläraren Diego
Velasquez i akvariet.
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Under 2015 har fakulteten arbetat med att implementera en verksamhets- och ämnesspecifik digital
verktygslåda för hållbar utveckling. Verktygslådan

U T B I L D N I N G P Å G R U N D N I V Å O C H AVA N C E R A D N I V Å

utgör en resurs som exemplifierar hur hållbarhet
kan introduceras i fakultetens utbildningar. Den
utgör även en kunskapsbank med hänvisningar till
strategiska dokument som beskriver bakgrund och
vetenskapliga aspekter bakom begreppet hållbarhet.

En ny rekryteringssatsning
Under en vecka i oktober öppnade naturvetenskapliga fakultetens institutioner sina lokaler för besök
från Västra Götalandsregionens och Kungsbackas
gymnasieskolor genom rekryteringsprojektet Fönster mot naturvetenskap. 63 aktivitetspass besöktes av cirka 900 elever från 16 olika gymnasieskolor. Eleverna fick bland annat se hur ett universitet
fungerar i verkligheten, träffa forskare och praktiskt utföra laborativa moment. Exempelvis fick
man identifiera bakterier med hjälp av molekylära
metoder, genomföra kemiska analyser av stimulerande drycker samt experimentellt studera hur genetisk variation kan ge resistens mot sjukdomar.
Andra praktiska moment gav möjligheter att prova
på konservering av gamla föremål, upprätta geologiska kartor, härleda tetrapodernas övergång från
hav till land utifrån skelettets evolution samt att
analysera de betingelser som styr havet rörelser och
karaktär.

För att informera studenterna vid fakulteten
om möjligheten för utbytesstudier hölls en informationsträff under hösten. Över hundra studenter
kom för att lyssna och ställa frågor till de internationella koordinatorerna. Där fanns representanter
från alla institutioner samt från International Centre och Göta studentkårs internationella kommitté.

Internationella studenter och mobilitet

Fakultetsdagen

Fakulteten har som mål att öka den internationella
mobiliteten; framförallt öka andelen utresande studenter. Exempelvis har fakulteten erhållit två projekt inom utomeuropeisk Erasmusmobilitet – ICM.
Projekten riktar sig till Cochin University of Science and Technology i Indien och Nelson Mandela
Metropolitan University (NMMU) i Sydafrika. Under våren färdigställdes också ett utbytesavtal mellan fakulteten och Hong Kong University of Science
and Technology. Två studenter från Hong Kong
kommer att läsa i Göteborg vårterminen 2016.
Det strategiska arbetet med internationalisering
har under året framförallt fokuserats på att ge studenterna kontinuerlig information om vilka möjligheter som finns att studera utomlands och att
möjliggöra utlandsstudier genom mobilitetsfönster
i utbildningen. Vidare kommer rollen som internationaliseringsansvarig vid institutionerna att uppmärksammas och förtydligas.

Gymnasieeleverna Viktoria Wall och Carolina Rönnewall från Mimers
Hus i Kungälv deltog i Fönster mot naturvetenskap.

Fakultetsdagen, som arrangerades den 11 november, utgick från UGOT Challenges-initiativen. Temat för dagen var ”Hur kopplar vi utbildningen
till den tvärvetenskapliga forskningen? Möjligheter
och utmaningar”. Professor Katherine Richardson
Christensen, ledare av Sustainability Science Centre, Köpenhamns universitet, var inbjuden att tala
om tvärvetenskap och globala samhällsutmaningar.
Under dagen delades deltagarna in i mindre grupper för att diskutera frågor kring hur utbildningen
ska kunna göras mer tvärande. Redovisningen från
diskussionerna belyste flera områden och kommer
att användas som underlag för att arbeta vidare
med dessa frågor.

U T B I L D N I N G P Å G R U N D N I V Å O C H AVA N C E R A D N I V Å
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Pedagogiskt pris
till Kerstin Wiklander

Anne Farewell blev
första excellenta läraren

Fakultetens pedagogiska pris tilldelades Kerstin Wiklander,
institutionen för matematiska vetenskaper, för hennes
uppskattade insatser som lärare i matematisk statistik.

Anne Farewell, institutionen för kemi och molekylärbiologi,
blev den första att antas som excellent lärare vid Göteborgs
universitet. Titeln har infört som ett sätt att uppmärksamma
lärares pedagogiska skicklighet.

Kerstin Wiklander får priset
bland annat för sina insatser
som lärare i matematisk statistik
inom Miljövetarprogrammet och
Marina programmet.
– Detta är fantastiskt roligt och
jag känner mig mycket hedrad.
Jag är generellt intresserad av
tillämpningar och speciellt inom
miljö och biologiska frågeställningar så detta pris ger mig extra
stimulans i mitt arbete, säger Kerstin Wiklander.
I motiveringen till priset nämns bland annat
Kerstin Wiklanders förmåga att kunna entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statistisk
slutledningsteori och metod. Kerstin Wiklander
prisas också för att hon i undervisningen hämtar
exempel från studenternas egna vetenskaper, och
att hon betonar hela processen från datainsamling
via modellering och statistisk analys till presentation av resultat.

På frågan om vad det innebär att
vara excellent lärare svarar Anne
Farewell:
– Nyckeln till att vara en mycket bra lärare generellt tror jag är
att man kontinuerligt strävar efter
att hela tiden förbättra sin egen
undervisning. Jag slutar aldrig att
vilja förbättra min undervisning,
om jag hör om en ny undervisningsteknik så vill jag pröva den för att se om den
kan hjälpa studenterna att lära sig bättre. Det andra som också är betydelsefullt för mig är att jag
ser det som ett privilegium att få undervisa studenter på universitetet och jag vill göra mitt bästa för
att stödja och hjälpa dem.
Vidare har Anne Farewell utsetts till ordförande i
fakultetens pedagogiska utskott. Tillsammans med
utskottets ledamöter kommer hon att arbeta vidare
med den pedagogiska utvecklingen vid fakulteten.

Nya professorer
Följande personer har under 2015 utsetts till professorer:
Yvonne Andersson-Sköld
Adjungerad professor i miljögeokemi

Andreas Rosén
Professor i matematik

Alexandre Antonelli
Professor i biologi med inriktning mot systematik och biodiversitet

Sofia Thorsson
Professor i naturgeografi

Jody Demning
Gästprofessor i marina vetenskaper

Anna Wåhlin
Professor i oceanografi

John H.D. Eland
Gästprofessor i fysik, särskilt multielektronjon-koincidensspektroskopi
Gina Mills
Gästprofessor, Adlerbertska forskningsstiftelsens gästprofessur i hållbar utveckling
Urban Olsson
Professor i systematik och biodiversitet
Anna Wåhlin
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Nya docenter
Följande personer har under år 2015 utsetts till oavlönade docenter
Bethanie Carney Almroth, institutionen för biologi och miljövetenskap
Sam Dupont, institutionen för biologi och miljövetenskap
John Fletcher, institutionen för kemi och molekylärbiologi
Jee-Hoon Jeong, institutionen för geovetenskaper
Mikael Molin, institutionen för kemi och molekylärbiologi

Studenterna har ordet
Under året 2015 har studentkåren jobbat för att
fortsätta stärka och utöva studentinflytandet.
Vi samtalar med studenter och hör med dem hur
de upplever sin studievardag. Vi hjälper studenter
att hitta inom fakulteten, lotsar dem till rätt instans
och hjälper dem att bli hörda.
Vårt uppdrag är att se till att studenterna får göra
sina röster hörda och verka för att de finns representerade i beredningar, råd och styrelser. Vi i kårsektionsledningen är oerhört tacksamma för allt
ideellt engagemang och all tid som studenterna lagt
ned under det gångna året. Utan alla fantastiska
studenter som ställer upp skulle inte Göta studentkår finnas!
Under året som gått har vi sett vilande studentgrupper bli aktiva igen, men vi har också fått tillskott av den helt nya gruppen SG Biologi. Detta
innebär att det återigen finns aktiva studentgrupper på alla institutioner. Studentgrupperna är den
minsta beståndsdelen i kåren, men samtidigt den
viktigaste och mest studentnära utbildningsbevakande funktionen vi har. Alla dessa studentgrupper
är också ett forum för utbyte av erfarenheter och
nätverkande inför framtida yrkesliv. Det är glädjande att se så många studentgrupper aktiva.
Under sommaren bildades den efterlängtade institutionen för marina vetenskaper där vi följt utvecklingen och varit med och bevakat processen.
Det är tydligt att studentkåren behövs och att kåren är kvalitetsdrivande i universitetets verksamhet. Inte minst har det varit tydligt på nybildade
marina institutionen att studenternas åsikter behövs, där vi under året lyft deras röster för att få en
mer välfungerande administration och höja utbildningens kvalitet.
Kårens brukar man säga står på två ben, det studiesociala och det utbildningsbevakande. Det studiesociala handlar om allt utanför studierna, från
bostadssituationen och kollektivtrafiken, till fester
och umgänge. Det utbildningsbevakande handlar
om studenternas inflytande på kurserna, programmen, deras arbetsmiljö och allt därtill.

Siffror 2015
Naturvetarsektionen i siffror 2015:
• 630 HåM (helårsmedlemskapsekvivalent, är jämförbart med
HST)
• ca 50 studentrepresentanter
• 8 studentgrupper
• 3 kårföreningar

Under året har vi arbetat hårt för att studenterna och universitetet ska
använda det mest grundläggande verktyget vi har,
nämligen kursvärderingarna.
Arbetet med att kartlägga och systematisera tillsättningen av representanter till råd, beredningar, nämnder med flera har inletts. Som en del av detta har Naturvetarsektionen
tillsammans med de andra sektionerna på Göta studentkår skickat en skrivelse där vi efterlyst ett större ansvar hos universitetet för att rapportera var
studentrepresentantmandaten finns. Institutionerna har nu påbörjat arbetet tillsammans med fakultetsledningen för att tillgodose studentkårens behov. Denna inrapportering kommer att underlätta
framtida tillsättning av studentrepresentanter. Naturvetenskapliga fakulteten har i detta en hög ambitionsnivå i jämförelse med de andra fakulteterna,
något som vi på Naturvetarsektionen är glada för.
Kåren fyller också studenternas fritid med olika
aktiveteter. Årets i särklass största arrangemang
är förstås mottagningen, RePe. Under tre veckor
i samband med höstterminens start så arrangerades RePe, med aktiviteter och evenemang nästan
varje dag. Utbudet har en stor bredd där det finns
något som passar alla. Som avslutning på vår- och
höstmottagningen arrangerade kåren två upplagor
av superduper MEGAFEST. Ett nytt koncept med
hemmafestkänsla. Evenemangen var lyckade och
konceptet kommer att utvecklas och bli ett återkommande inslag. Under året har vi också fått ett
tillskott av Science Students for Sustainability. Detta är en kårförening som arrangerar seminarier,
filmvisningar och andra evenemang på temat hållbar utveckling.
Vi har för fjärde gången delat ut kårens egna pedagogiska pris. Vi i kåren arbetar för att höja utbildningens status inom universitetet och därmed
vill vi också uppmärksamma de lärare vi tycker utmärkt sig på ett särskilt bra sätt. Priset delades ut
i samband med den årliga Nobelsittningen som arrangeras av Haddock och MatNatSex. Priset och
festen är något som uppskattas stort av både studenter och lärare.
Martin Schiölde
Ordförande
Göta studentkårs naturvetarsektion
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Omfattande forskning och prestigefulla bidrag
Fakultetens forskningsverksamheten har även år 2015 varit
omfattande. Forskningsresultat om allt från att tolka marina arters kemiska ”språk” till hur arters förflyttningar kan
visa när Panamanäset bildades har publicerats i ansedda
tidskrifter.
Andra publikationer från fakultetens medarbetare
ifrågasätter att stamceller kan generera nya äggceller för att behandla kvinnlig infertilitet samt visar
att nano-skyrmioner, som kan bli informationsbärare i framtidens magnetiska minnen, kan stabiliseras med en ny metod och transporteras med en
ström som leds genom det magnetiska materialet.
Många av fakultetens forskare har beviljats bidrag från Vetenskapsrådet och Formas i årets utlysningar. Bland andra fick professor Richard Neutze
ett tioårigt bidrag på närmare 48 miljoner inom Vetenskapsrådets rådsprofessurprogram.

Framgångsrika UGOT Challenges-initiativ
Göteborgs universitet satsar under de kommande
åren 300 miljoner kronor på att bygga upp starka
forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och
aktuella samhällsfrågor. Satsningen UGOT Challenges utgår från att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa stora globala samhällsutBild ovan: En del av fältstationen Skogaryd där forskare studerar interaktion mellan atmosfär, myr, skogar, sjöar och vattendrag.
10

maningar. Under året har 78 ansökningar bedömts
och reducerats i två steg för att till sist resultera i
sex beviljade UGOT Challenges-initiativ. Fakultetens medarbetare deltar i fem av dessa initiativ, varav i fyra som huvudsökande. Dessa är:
• CARe, centrum för antibiotikaresistensforskning
• CeCAR, centrum för forskning om kollektivt
handlande
• SWEMARC, centrum för marin vattenbruksforskning
• CCHS, centrum för kritiska kulturarvsstudier
• FRAM, centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

Invigda centrumbildningar
Under 2015 har två stora tvärvetenskapliga centrumbildningar invigts. Det ena är Centrum för
grundläggande vetenskaper, som är en gemensam
satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers med syfte att stimulera samverkan mellan
forskare från olika fält med ett intresse för grundläggande frågeställningar. Centret arbetar för att
stärka grundläggande forskning genom att verka för en öppen och stimulerande forskningsmiljö samt att se till att grundläggande forskning är
en synlig och integrerad del av forskningen vid de
båda lärosätena. De erbjuder bland annat semina-

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

rier och workshops med gästande forskare samt finansiering av gästprofessorer.
Det andra centret är Centrum för hav och samhälle, som involverar samtliga
åtta fakulteter vid Göteborgs
universitet. Centret fungerar som en samlande nod
för den omfattande marina
och maritima verksamheten
som bedrivs vid universitetet, och är därmed utpräglat
tvärvetenskapligt. I uppdraget ingår att vara en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet
och öka dess synlighet. Centret ansvarar också för sam- Claes Persson vid Herbariet.
verkan dels med Chalmers
maritima verksamhet, dels med Västra Götalands- tation och atmosfär, både i de naturliga cyklerna
regionen och andra organisationer inom ramen för och genom utsläpp från antropogena källor.
Svenskt NMR-centrum har i och med inrättandet maritima klustret. Fakultetens övriga centrumbildningar med marin inriktning, däribland Vatten- det som universitetsgemensam infrastruktur fått
brukscentrum Väst, integreras i Centrum för hav ett förtydligat uppdrag och en nationellt förankrad styrgrupp. Verksamhetens inriktning följer de
och samhälle.
rekommendationer som en extern utvärdering och
en intern arbetsgrupp presenterat. Under året har
Forskningsinfrastrukturer
NMR-centrum även blivit utsetts till en SciLifeLabi akademisk och industriell samverkan
satellit. Detta innebär att NMR-tekniken, med foRedan 2014 var arbetet med fakultetens forsk- kus på metabolomik och strukturbiologi blir tillningsinfrastrukturer betydande och under 2015 gänglig inom SciLifeLab. NMR-centrum kommer
har det intensifierats ytterligare. Arbetet har inrik- att ingå i plattformen för strukturbiologi.
tats på att utveckla och förtydliga uppdrag, organiForskningsinfrastrukturerna har betydelse för
sation, styrning och uppföljning av infrastrukturer- samarbetet med näringslivet. Infrastrukturen för
na med syfte att skapa förutsättning för långsiktig kemisk avbildning, där instrumentet NanoSIMS inutveckling. Målet är att utveckla infrastrukturer- går, utgör grunden för ett nytt samarbete som Göna mot nationell och internationell status och för teborgs universitet och Chalmers har ingått med
att stödja forskning och utbildning av högsta kva- AstraZeneca. NanoSIMS, som är avancerad mas�litet. Arbetet har bland annat inneburit att fyra in- spektrometriutrustning för att studera hur molefrastrukturer har inrättats som universitetsgemen- kyler interagerar på cellulär nivå, har placerats på
samma forskningsinfrastrukturer som ska fungera AstraZenecas anläggning i Mölndal som en del av
som resurser för hela universitetet. De handlar om: företagets satsning på en mer öppen forskningsanFältstationer för Earth System Science, Herbarium läggning.
GB, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper
Under 2015 har fakulteten inrättat Storskalig
och Svenskt NMR-centrum.
cellbaserad fenotypscreening som en fakultetsgeLanna fältstation, som ingår i den förstnämn- mensam forskningsinfrastruktur. Värd är instituda infrastrukturen, är en av ICOS 95 mätstatio- tionen för kemi och molekylärbiologi, men flera
ner i Europa. I slutet av 2015 etablerades ICOS institutioner på fakulteten, Sahlgrenska akademin
ERIC (European Research Infrastructure Consor- och Chalmers deltar. Inrättandet innebär, på samtium) som ett av hittills tolv stora EU-gemensam- ma sätt som med de universitetsgemensamma inma forskningsbolag. ICOS består av ett nätverk av frastrukturerna, att den uppfyller kriterier för tillmätstationer som har byggts upp för att kartlägga gänglighet, service, kvalitet och styrning.
flöden av växthusgaser mellan mark, vatten, vege-
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Doktoranderna
har ordet

Årets forskningspris
till Alexandre Antonelli
Alexandre Antonelli vid institutionen
för biologi och miljövetenskap tilldelades fakultetens forskningspris 2015.
Motiveringen lyder: Alexandre
Antonelli är en ledande forskare som byggt upp en för naturvetenskapliga fakulteten ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning:
evolutionär biogeografi. Han har
på kort tid skapat en stark och
kreativ plattform genom sina
breda nätverk och internationella rekryteringar, där han kom-

binerar avancerad teknik, stora
mängder data och metodutveckling. Resultatet är utmärkta publikationer, prestigefulla anslag
och synlighet i media. Alexandre Antonelli förenar förmåga
att samarbeta och inspirera med
nytänkande forskning av högsta
kvalitet på ett mycket imponerande sätt.
Priset består av 250 000 kronor i forskningsmedel och delades ut på fakultetsdagen den 11
november.

Årets avhandlingspris till Ezio Iacocca
Ezio Iacocca, institutionen för fysik,
tilldelades fakultetens avhandlingspris
2015.
Motiveringen lyder: Ezio Iacocca
visar i sin avhandling ”Strongly
non-linear magnetization dynamics in nanostructures: perturbations, multi-mode generation,
and topological droplets” på en
stor självständighet och skicklighet inom sitt forskningsfält. Han
förenar teoretiska, numeriska
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och experimentella metoder och
analyser på ett utmärkt sätt för
att successivt skapa förståelse för
ett fysiskt fenomen. Han uppvisar kreativitet, initiativförmåga
och autonomi. Avhandlingen är
mycket välskriven, föredömligt
pedagogisk och omfattar ett stort
antal artiklar publicerade i högt
rankade tidskrifter. Ezio Iacoccas forskning har lett fram till en
förstklassig avhandling.

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Naturvetenskapliga fakultetens doktorandråd är doktorandernas röst
vid fakulteten.
Här träffas doktorandrepresentanter från fakultetens institutioner
med målet att påverka och utveckla forskarutbildningen vid fakulteten. Erfarenheter byts över institutionsgränserna vilket bidrar till att
öka kvaliteten på tillvaron för doktoranderna.
Via doktorandrådet är de forskarstuderande representerade i
fakultetens beslutande och beredande organ vilket ger stor möjlighet till påverkan. Doktorandrådet har under 2015 haft representanter från samtliga institutioner på fakulteten. Dessutom
har fakultetens doktorander varit representerade på central nivå
via Göteborgs universitets doktorandkommitté.
Vi vill rikta ett extra stort tack
till dem som jobbat hårt med
att bevaka doktoranders intressen genom sitt engagemang. Under året har doktorandrådet informerat om sin verksamhet under introduktionskursen för nya
doktorander och vi har varit delaktiga när doktorandreglerna
förändrades. Doktoranderna har
också varit med i arbetet då den
marina institutionen bildades.
Vi ser fram emot 2016 och
hoppas på ett stort engagemang
så att vi kan fortsätta förbättra
forskarutbildningen på fakulteten.
Per Martin Björemark
Ordförande
Naturvetenskapliga fakultetens
doktorandråd

Ökning av antalet nyantagna doktorander
Ny inriktning i marina vetenskaper, ökad antagning och förbättrat kursutbud är något av det som särskilt utmärker utvecklingen inom forskarutbildningen 2015.
I samband med att institutionen för marina vetenskaper bildades den 1 juli så beslutade fakultetsstyrelsen om en ny inriktning för ämnet naturvetenskap: marina vetenskaper. Därmed kommer den i
nordiskt perspektiv unika samlingen av marina vetenskaper också avspeglas i ett nytt forskarutbildningsämne.
Under 2015 ökade antalet antagna till forskarutbildningen till 41. Därmed är den negativa trenden som började 2012 bruten, samtidigt som antalet doktorander långsiktigt ser ut att stabiliseras sig
på en lägre nivå än tidigare. Den dramatiska nedgången för ett par år sedan följdes av en omfattande diskussion och efter dialog med institutionerna
fastställde fakultetsstyrelsen inför 2015 en lägstanivå för antagning till forskarutbildningen per institution. Nivån gäller ett medeltal över fyra år, och
innebär att vi kommer att ha omkring 165 doktorander inom ett par år. Ökningen 2015 pekar dock
möjligen på en ytterligare ökad ambition vid flera
institutioner.
Nyantagna och examina
inom utbildningen på forskarnivå 2006-2015
80
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Fakultetens doktorandkurser utannonseras numera samlat på fakultetens och institutionernas
webbplatser, vilket ger doktoranderna en ökad
överblick över kursutbudet. Sedan 2014 finns ett
uppdrag till institutionerna att erbjuda ett visst
kursutbud, och arbetet med att forma ett långsiktigt, och samtidigt flexibelt, kursutbud för fakultetens doktorander fortsatte under 2015. Det huvudsakliga kursutbudet ges på institutionsnivå, men
vissa kursmoment av gemensam karaktär erbjuds
på fakultetsnivå. Från 2015 ges två nya fakultetsgemensamma kurser: Statistical principles, fundamentals and applications for Ph.D. students in natural science (3hp) och Effective Writing for Science
Research (1,5 hp). Liksom tidigare gavs en veckolång introduktionskurs, vid två tillfällen under
2015 med omkring 40 deltagare. I kursen ingår ett
besök på någon av fakultetens fältstationer. Detta
kursmoment är uppskattat, både för att det ger de
nyantagna doktoranderna bättre insikt i fakultetens verksamhet och att de ges möjlighet att lära
känna doktorander från andra discipliner. För att
skapa ett mer mångfacetterat kursutbud har forskarutbildningsberedningen också stärkt fakultetens
samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers. En av beredningens ledamöter är dessutom
ledamot i Chalmers forskarutbildningsberedning.
I februari hölls en karriärplaneringsdag för doktorander. Arrangemanget var uppskattat, och avsikten är att arrangera en sådan dag vartannat år.
Efter vissa inkörningsproblem fungerar nu det
nya universitetsgemensamma digitala systemet för
individuella studieplanen (ISP) tillfredsställande
och de flesta doktorander har nu studieplaner i det
nya systemet.
Universitetskanslerämbetets kommande utvärdering av forskarutbildningen har varit ett återkommande tema under året. Som ett led i utvärderingen har institutionen för biologi och miljövetenskap
och institutionen för kemi och molekylärbiologi
haft varsitt benchmarkingprojekt med flera andra
lärosäten.

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
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An och Thiede utsågs till hedersdoktorer
Zhisheng An, professor vid Institute of
Earth Environment, Chinese Academy
of Sciences, och Jörn Thiede, professor vid Helmholtz-Center for Ocean
Research GEOMAR, i Tyskland utsågs
till 2015 års hedersdoktorer.

− Det är första gången som jag
får en sådan här utmärkelse i ett
västerländskt land, och jag är
väldigt, väldigt glad att bli förärad det här, säger professor An.
Fakulteten vill särskilt uppmärksamma professor Zhisheng
Zhisheng An är en av världens Ans bidrag inom området för paledande forskare inom klimat- leoklimat, ett område som rör
förändringar. Utnämningen till forskning om hur klimatet har
hedersdoktor är ett erkännande sett ut innan meteorologiska obav hans insatser för att förstå dy- servationer påbörjades. I forsknamiken kring asiatiska monsu- ningen används klimatindikatoner och den globala klimatför- rer såsom trädringar och havssediment för att rekonstruera till
ändringen.
exempel temperatur, torka och
atmosfärens cirkulation.
− Trädringar
kan bidra med
bra data flera
tusen år tillbaka i tiden, långt
innan det finns
tillgängliga moderna meteorologiska observationer att tillgå,
säger Zhisheng
An.
Hedersdoktorerna Jörn Thiede och Zhisheng An tillsammans med
dekanus Elisabet Ahlberg.

Deming utsågs till gästprofessor
Jody Deming från University of Washington blev med stöd från Hasselbladstiftelsen gästprofessor vi institutionen
för marina vetenskaper.
Hennes forskning handlar om
hur bakterier och andra mikroorganismer lyckas leva i Arktis
kalla miljö.
− De har gjort fantastiska saker över evolutionen, säger Jody
Deming, gästprofessor vid institutionen för marina vetenskaper.
Jody Deming är en mycket van
polarresenär med mer än 50 expeditioner i bagaget.
14

Under hösten höll hon en
doktorandkurs och symposiet Biogeochemistry of sea
ice, with focus om the Arctic.
− Det är en underbar
möjlighet för mig att komma till Sverige och träffa
kollegor och studenter.

Gästprofessor Jody Deming tillsammans med Leif Anderson, professor
i kemi och Christina Backman, vd för
Hasselbladstiftelsen.

Jörn Thiede utnämns för sitt
betydande arbete inom området marina vetenskaper. I synnerhet vill fakulteten uppmärksamma hans bidrag till utvecklingen av havsforskningen. Jörn
Thiede har stöttat fakultetens
forskare som deltagit i expeditioner till polarområden på det tyska forskningsfartyget Polarstern.
Dessutom har hans stora engagemang som expert inom forskningsutvärderingen RED10 haft
stor betydelse för utvecklingen
institutionen för marina vetenskaper.
Om utnämningen till hedersdoktor säger Jörn Thiede:
− Det är en väldigt stor ära och
glädje för mig.
Värd för Zhisheng An var Hans
Linderholm vid institutionen för
geovetenskaper. Värd för Jörn
Thiede var Leif Anderson vid institutionen för marina vetenskaper. Promotionshögtiden ägde
rum den 16 oktober med Jörgen
Johnsson vid institutionen för
biologi och miljövetenskap som
promotor.

Nytt avtal för effektiva samverkansformer
Ett nytt lokalt arbetsmiljöavtal för universitetet togs fram
under året. Dessutom har arbetet med riskanalyser för
laboratoriearbete och introduktion för nya medarbetare utvecklats under året.
Syftet med arbetsmiljöavtalet är att få till stånd effektiva former för samverkan i arbetsmiljöfrågor
mellan arbetsgivare och arbetstagare och stödja det
gemensamma arbetet med att skapa en inspirerande och hälsofrämjande arbetsplats. Den lokala arbetsmiljökommittén har i samband med detta sett
över arbetsformerna för att stärka samarbetet mellan de olika nivåerna inom fakulteten. Det innebär
bland annat att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Målet är att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.
I december hölls ett möte om det psykosociala
arbetsmiljöarbetet, inbjudande var institution för
fysik, men med deltagare från många av fakultetens enheter. Efter en inledning av Olle Persson
från psykologiska institutionen diskuterades problemställningar som de arbetsmiljöansvariga står
inför, och olika sätt att bedriva ett aktivt arbete inriktat på de psykosociala frågorna. Avsikten är att
gruppen fortsättningsvis ska träffas regelbundet för
att utbyta erfarenheter och utveckla arbetet med
den psykosociala arbetsmiljön.

Under året sjösattes institutionen för marina vetenskaper och ur arbetsmiljösynpunkt har arbetet
med ny institutionsbildning varit en utmaning för
många. Tydlig och kontinuerlig kommunikation
till alla om tidsplan, lokalbehov och liknande har
varit väsentlig för att minska osäkerhet och oro.
GURIA är universitetets nya webbaserade system
för säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Skador eller tillbud rapporteras enkelt och en överskådlig bild av
incidenter kan tas fram. Under 2015 rapporterades
28 tillbud inom arbetsmiljö, vara fyra var olyckor
som ledde till skada. Tio var tillbud inom laboratoriemiljö. Samtidigt läggs alltmer vikt vid att kontinuerligt genomföra riskanalyser på laboratorierna
och nyanställda introduceras till ett säkerhetstänkande gemensamt för arbetsmiljö och miljö. Systemet är ännu inte infört i sin helhet.
Enheterna på och runt Medicinareberget samt
Lovéncentrets två fältstationer inkluderades under
året i Campusservice Medicinareberget. Det är en
gemensam organisation för att bistå med service
inom lokalvård, säkerhet, post och AV-teknik med
mera. Inför förändringen genomfördes under ledning av en särskild samordnare en omfattande dialog med Campusservice, med deltagare från berörda personalgrupper för att göra övergången så
bra som möjligt. Det har fortfarande gått för kort
tid för att bedöma förändringen ur arbetsmiljösynpunkt, och frågan kommer att följas upp aktivt under det kommande året.

Miljöpristagare besökte universitetet
Volvos miljöpris tilldelades professor emeritus Henning
Rodhe vid Stockholms universitet för forskning om luftföroreningar. Under hösten besökte han universitetet för att
presentera sin forskning.
Henning Rodhe fick årets miljöpris bland annat
för sin insats för sulfatforskning kopplat till klimatforskning. Han har studerat luftföroreningars
transport, nedfall och deposition, framförallt svavelföroreningar i samband med försurning, men
också hur denna typ av partiklar påverkar människors hälsa och även inverkar på klimatet.
Seminariet på Geovetarcentrum innehöll även en
paneldiskussion. Dagen avslutades med visning av
filmen This Changes Everything av Naomi Klein.

Professor Deliang Chen, pristagare Henning Rodhe samt Niklas
Gustafsson, Volvo.
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År 2015 i siffror
Naturvetenskapliga fakulteten redovisar ett verksamhetsresultat om 24,9 miljoner kronor för 2015. För anslagsfinansierad utbildning på grund och avancerad nivå redovisas ett
positivt resultat om 3,9 miljoner kronor och för anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning ett överskott om
22,8 miljoner kronor. Externa verksamheter visar ett resultat
om minus 1,6 miljoner kronor.
Den 1 juli bildades en ny institution, marina vetenskaper, som också blev värdinstitution till Centrum
för hav och samhälle som bildades samtidigt. Genom ett beslut i fakultetsstyrelsen överfördes ett negativt balanserat kapital på 5,3 miljoner kronor till
institutionen för marina vetenskaper medan Centrum för hav och samhälle fick ta över ett positivt
balanserat kapital från GMV på 4,9 miljoner kronor, i huvudsak kopplat till den marina forskarskolan.

Anslagsfinansierad utbildning
Ett stort arbete har lagts ner på institutionerna för
att verksamhetsanpassa kursutbudet, rekrytera fler
studenter och få den anslagsfinansierade utbildningen i balans. Trots detta arbete med att minska
kursutbudet och satsa på olika rekryteringsåtgärder har fakulteten inte klarat sitt utbildningsuppdrag 2015. De åtgärder som institutionerna gjort
har dock bidragit till ett positivt resultat för året

trots att en återbetalning om 6,8 miljoner kronor
har gjorts. Fakulteten har under året utbildat 62
färre helårsstudenter (varav 7 betalande studenter)
än fakultetens uppdrag, som för 2015 var 2 181
hst. Fakultetens ackumulerade skuld till universitetsstyrelsen i form av underproduktion uppgår nu
till 9,4 miljoner kronor. Grundutbildningen inklusive utbytet med Chalmers omsatte 227 miljoner
kronor vilket är 25 procent av fakultetens totala
omsättning.

Anslagsfinansierad forskning
Verksamheten för anslagsfinansierad forskning och
forskarutbildning omsatte 331 miljoner kronor under året och utgör därmed 36,4 procent av fakultetens totala omsättning, vilket är samma som tidigare år. Verksamhetsutfallet blev betydligt bättre än budget vilket beror på att externa medel för
forskning utnyttjandes i hög grad. Resultatpåverkande medfinansieringen av externa forskningsprojekt uppgick till 41 miljoner kronor.

Externa bidrag och uppdrag inom forskning
De externa bidrags- och uppdragsinkomsterna för
2015 blev 295 miljoner kronor vilket är en ökning
med 12 miljoner kronor jämfört med 2014. Det är
bland annat bidrag från Mistra och SLU som står
bakom ökningen. Inkomsterna från VR minskade
med 9 miljoner kronor och från EU med 10 miljoner kronor.
EKONOMI OCH PERSONAL
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Bidrags- och uppdragsinkomster forskning (mkr)
Forskningsråd
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De oförbrukade bidragen ökade under året med
6 miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 230
miljoner kronor. De upplupna bidragsintäkterna
ökade med 3 miljoner kronor jämfört med 2014
och uppgår nu till 83 miljoner kronor. Av fakultetens totala omsättning står den externfinansierade
forskningsverksamheten för 38 procent 2015, vilket motsvarar en omsättning om 345 miljoner kronor.

Stödverksamheter
Stödkostnaderna inom fakulteten innefattar både
fakultets- och institutionsgemensamma kostnader.
De institutionsgemensamma kostnaderna ökade
med 5 miljoner kronor och de fakultetsgemensamma minskade med 3 miljoner kronor. Den universitetsgemensamma stödverksamheten inklusive UB
ökade med 2,6 mkr.

Myndighetskapital
Det balanserade myndighetskapitalet uppgick totalt till 54,2 miljoner kronor vid utgången av 2015.
Det har ökat och motsvarar 6 procent av omsättningen, vilket är en rimlig buffert. Myndighetskapitalet består av ett överskott på 1,7 miljoner kronor
inom anslagsfinansierad utbildning och ett överskott på 73 miljoner kronor inom anslagsfinansierad forskning medan externa bidrag och uppdrag
uppvisar ett underskott på 20,5 miljoner kronor.

Lokalkostnader och investeringar
Lokalkostnaderna, som inkluderar städ- och bevakningskostnader, har mellan 2014 och 2015 ökat
med 0,8 miljoner kronor och uppgick till 127 miljoner kronor vid årets slut.
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Fakulteten har under 2015 investerat i anläggningstillgångar för 41 miljoner kronor (exkl det
nya forskningsfartyget som är en pågående nyanläggning) varav 6 miljoner kronor finansierats genom bidrag. Investeringarna minskade därmed
jämfört med föregående år med 12 miljoner kronor. Minskningen beror i huvudsak på den stora
investering som gjordes 2014 på NanoSims (forskningsinfrastruktur kring högupplöst molekylär avbildning), vilken uppgick till 27 mkr. Inga större investeringar gjordes 2015, men Lovéncentret gjorde
en bidragsfinansierad investering i en specialvinsch
till undervattensfarkoster (ROV) för strax under 4
miljoner kronor.
De anläggningar som avser marin kärnverksamhet överfördes till Marina vetenskaper i samband
med bildandet 1 juli.
Det nya forskningsfartyget är en pågående nyanläggning som uppgår till 87,3 miljoner kronor vid
utgången av 2015.

Personal
De senaste tre åren har antalet anställda på fakulteten endast ändrats minimalt, vilket även gäller antalet årsarbetare. Undervisande personal har ökat
något med 9 personer till 273 medan antalet doktorander ligger oförändrat (163). Teknisk personal
har minskat eftersom Naturvetenskapliga fakulteten ingår i universitetets campusorganisation från
och med 2015.
Personalkostnaderna ligger konstant på drygt 50
procent av de totala kostnaderna. Löne- och personalkostnaderna uppgick till 434 miljoner kronor
2015. Institutionerna ser över bemanningen för att
ge ökat utrymme till lärares finansiering på anslagsmedel vilket på sikt kan betyda minskad personalkostnad.

Intäkter 908 (mkr)

Kostnader 883 (mkr)

Extra tilldelningar, räntor och
interna transaktioner 7 % 60 mkr
Försäljning 5 % 45 mkr

Avskrivningar och räntor 5 % 40 mkr
Personal 49 % 434 mkr

Lokaler 14 % 127 mkr

Anslag 56 % 508 mkr

Förvaltning och
bibliotek GU & LUN
10 % 89 mkr

Medfinansiering och
interna kostnader
5 % 41 mkr
Bidrag och uppdrag
32 % 295 mkr

Övrig drift 17 % 152 mkr

2015

2014

Helårsstudenter, HST

2 120

2 037

Helårsprestationer, HPR

1 628

1 634

Helårsstudenter, HST

194

163

Helårsprestationer, HPR

146

120

41

26

Stödverksamheten totalt 200 (mkr)
Grundutbildning
LUN 1 %
Institutionsgemensamma
kostnader 45 %

Universitetsgemensamma
kostnader 29 %

Lärarutbildning

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal licentiatexamina

7

8

Antal doktorsexamina
Personal (antal)
Lärare

44
730
273 (169)*

50
726
264 (172)*

varav professorer
Fakultetsgemensamma
kostnader 10 %

Universitetsbibliotek 15 %

14 procent av de anställda är yngre än 29 år, 53
procent är mellan 30-49 år och 34 procent återfinns i åldersgruppen 50 år och uppåt. Generellt
kan man konstatera att andelen tillsvidareanställda
ökar med ökad ålder oberoende av kön. Detta är
en naturlig följd av de anställningsformer universitetet har men visstidsanställningar som doktorand,
postdoktor, forskarassistent och biträdande lektor.
Sjukfrånvaron har ökat något men är fortsatt på
en låg nivå, 2,4 procent. Fakulteten kommer att
följa upp sjukfrånvaro och psykosocial arbetsmiljö
är i fokus framöver.

varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande

91

108

73 (44)**

76 (42)**

22

25

50

43

129

125

163

163

Teknisk personal

75

87

Administrativ personal

89

87

908 515
201 930

869 432
189 353

306 165

285 284

281 811

273 027

varav uppdrag

13 073

11 713

varav övrigt ***

105 536

110 055

229 597

223 743

Upplupna bidrag

82 792

79 877

Årets resultat
*Tillsvidareanställda lärare

24 936

6 196

Ekonomi (tkr)
Intäkter
varav anslag - grund
varav anslag - forskning
varav bidrag

Oförbrukade bidrag

**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
***Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

EKONOMI OCH PERSONAL
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Stor framgång inom UGOT Challenges
Under året fick institutionen en ny utformning då vi tog
farväl av kollegor som flyttade till institutionen för marina
vetenskaper. Institutionens utveckling under året har varit
framgångsrik.
Vi har fortsatt med forskning, undervisning och
samverkan inom våra fyra huvudområden: fysiologi och cellbiologi, evolutionsbiologi och systematik, naturvårdsbiologi och ekologi samt miljövetenskap. Framgångarna manifesterades bland annat i
drygt 220 vetenskapliga publikationer.
Det regnade priser över institutionen: Donald
Blomqvist fick Göta Studentkårs pedagogiska pris,
Peter Gulz och Karin Karlsson fick fakultetens pris
för förtjänstfulla insatser inom utbildningen, Alexandre Antonelli mottog fakultetens forskningspris,
Angela Wulff förärades ÅF:s innovatörspris och Bethanie Carney Almroth mottog miljöpris av kungen. Institutionen fick även besök av kungen som
mötte som med intresse tog del av vår forskning
kring fiske- och vattenvård. Ett annat prominent
besök var av Sveriges ambassadör i Bangladesh, Johan Frisell, som intresserade sig för forskning kring
salttoleranta växter.
Sjösättningen av vårt uppdaterade masterprogram i biologi med tre tydliga profiler och nya kurser gav ett väsentligt högre söktryck och fler masterstudenter. Vi examinerade första kullen studenter i kandidatprogrammet som reviderades 2012.
Uppföljning av studenterna under baskurserna visar att vi har ett mycket väl fungerande program
med över lag nöjda studenter. Fönster mot naturvetenskap var årets nyhet bland de rekryteringsinitiativ vi deltar i. Institutionen blev universitetets mest framgångsrika institution i konkurrensen
om UGOT Challenges-projekt, med beviljade pro-

Johan Höjesjö berättar om fiskvandring för kungen och landshövdingen vid Jonsereds laxtrappa.
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Institutionen för biologi och miljövetenskap
2015

2014 andel av NF

Grundutbildning
Helårsstudenter, HST

465

512

22%

Helårsprestationer, HPR

388

423

24%

Helårsstudenter, HST

39

33

20%

Helårsprestationer, HPR

32

28

22%

9

5

22%
32%
21%

Lärarutbildning

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal licentiatexamina
Antal doktorsexamina

13

14

150

228

56(40)*
25
15 (9)**

85 (53)*
40
19 (11)**

5

11

6
27

13
47

Forskarstuderande
Teknisk personal

32
16

48
26

20%

Administrativ personal
Ekonomi (tkr)

18

22

20%

Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal

Intäkter

21%

21%
21%

189 124

219 695

21%

varav anslag - grund

40 750

44 478

20%

varav anslag - forsk

63 659

66 441

21%

varav bidrag

62 138

84 568

22%

varav uppdrag

7 499

7 927

57%

varav övrigt ***

15 078

16 281

14%

46 985

84 105

20%

5 824

11 531

7%

-1 337

-5 579

Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

Tabellen inkluderar verksamheten vid Herbariet
*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

jekt inom hållbart vattenbruk (SWEMARC), kemisk riskanalys och styrning (FRAM) och kollektivt handlande relaterat till bland annat miljöutmaningar (CeCAR). Institutionens forskare hade också stora framgångar i konkurrensen om VR-bidrag
och även FORMAS gav mycket god utdelning, vilket bäddar för en fortsatt mångfasetterad och spännande forskning framöver.
Universitetets arbetsmiljöbarometer från vårterminen 2015 visade att bildandet av instiutionen
2012 gav en bättre arbetsmiljö, vilket tillsammans
med en ljusnande ekonomi och nya bidrag ger en
stabil grund att bygga vidare på när väl en kommande ledning är på plats.

Många unga medarbetare uppmärksammade
2015 blev ett mycket framgångsrikt för institutionen och ett
år då många av våra unga medarbetare särskilt uppmärksammades. Vidare har institutionen arbetat intensivt med
att rekrytera både lärare och doktorander.

Institutionen för fysik
2015

2014

andel
av NF

Helårsstudenter, HST

217

215

10%

Helårsprestationer, HPR

139

154

9%

Helårsstudenter, HST

58

61

30%

Helårsprestationer, HPR

39

39

27%
20%

Grundutbildning

Under året har en utannonsering av flera biträdande lektorat genomförts och institutionen har även
påbörjat processen med att rekrytera en professor i
teoretisk fysik. Parallellt med detta arbete har institutionen stärkt sin forskningsinfrastruktur med flera viktiga investeringar för både experimentell och
teoretisk forskning.
Fakultetens avhandlingspris 2015 tilldelades institutionens doktorand Ezio Iacocca. Vid årets utlysning från Vetenskapsrådet erhöll både Caroline Adiels och Randy Dumas forskningsanslag som
Unga Forskare. Utöver detta erhöll Johan Åkerman
och Dag Hanstorp tillsammans med kollegan Alexander Dmitriev vid Chalmers ett mycket generöst
forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs
stifelse för forskning som undersöker sätt att styra
ljus med hjälp av magnetism på nanonivå.
Randy Dumas belönades utöver Vetenskapsrådets Unga Forskare även med Göta studentkårs naturvetarsektions pedagogiska pris. Detta var en extra stor bedrift med tanke på att Randy aldrig tidigare undervisat inom institutionens grundutbildning. Ann-Marie Pendrill och Hans Starnberg fick
under året dessutom utmärkelser för förtjänstfulla
insatser inom utbildningen.
Institutionen har under året varit värd åt professor Remigio Cabrera-Trujillo från Universidad Nacional Autónoma de México inom ramen för Linneaus Palme-programmet.
Institutionen utannonserade under 2015 ett undervisningslektorat i samarbete med lärarutbildningen, i syfte att stärka den pedagogiska utvecklingen av institutionens lärare och kvalitetssäkra
institutionens utbildningar. En strategisk förstärkning av undervisningen inom fysikprogrammet inleddes 2015, som även kommer fortsätta under
2016. Studenterna i årskurs 3 på fysikprogrammet

Lärarutbildning

Forskarutbildning
Nyantagna

8

3

Antal licentiatexamina

1

3

10%

Antal doktorsexamina

5

9

12%
9%
11%

Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande
Teknisk personal
Administrativ personal
Ekonomi (tkr)
Intäkter
varav anslag - grund

63

59

29 (17)*
9

29 (18)*
11

8 (7)**

8 (7)**

1

1

7

9

10

11

8%

17

12

10%

1

1

1%

6

6

7%

89 209

89 555

10%

21 305

19 369

11%
9%

varav anslag - forsk

28 540

29 265

varav bidrag

25 723

28 805

9%

varav uppdrag

2 562

1 091

20%

varav övrigt ***

11 079

11 025

10%

13 347

10 686

6%

Upplupna bidrag

7 291

5 372

9%

Årets resultat

9 897

12 917

Oförbrukade bidrag

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning (inkl handel med Chalmers), räntor, extra tilldelningar
och interna transaktioner

genomförde under året en studieresa till CERN och
institutionen har påbörjat arbete med att planera in
studieresor även för de tidigare årskurserna.
Vid årets universitetsutlysning för utvecklingsmedel beviljades både Lars Bengtsson och Lars
Hellberg medel för sina ansökningar om ”blended
learning”.
Under 2015 fortsatte Maria Sundin genomföra
ett stort antal framträdanden i både radio och tv
med både rymdtema och institutionens satsning på
hästforskning inom ramen för att Göteborgs universitet blev riksidrottsuniversitet 2015. Dag Hanstorp hedrades dessutom 2015 med Sigurds stipendium för bästa kollegiala insats.

Ezio Iacocca, Caroline Adiels och Randy Dumas
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Earth Science knowledge for living in the Anthropocene
Ovanstående rubrik började användas vid institutionen för
geovetenskaper under 2015 som ett sätt att karakterisera
institutionens gemensamma verksamhet. Då den antropogena klimatförändringen och människans påverkan på
jordens resurser blir allt mer tydliga, står det klart att vi har
kommit in till en ny tidsålder där geovetenskaplig information är väsentlig för en hållbar värld.
Två stora händelser under året var befordingen av
Sofia Thorsson till professor i naturgeografi och
att Deliang Chen valdes in i vetenskapsakademin
TWAS för sina betydande bidrag till utvecklingen
av vetenskap i utvecklingsländer i världen. Institutionen anställde också två nya universitetslektorer
i petrologi och i geografi, och professor Zhisheng
An, en världsledande paleoklimatforskare vid Kinesiska vetenskapsakademin, blev utnämnd till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Institutionens forskning inom klimat var framgångsrik under 2015. Fredrik Lindberg fick universitetets första Horizon 2020 bidrag till Urbanklimatgruppen och Regionalklimatgruppen fick
medel från Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas och
STINT. Det sistnämnda projektet handlar om hur
klimatförändringar kommer att påverka vattenresurser i sydöstra Asien, med fokus på Tibetanska
högplatån.
Bland geologer rönte upptäckten av den 460 miljoner år gammal dubbelimpaktkrater i Jämtland,
av Erik Sturkell med flera stor internationell uppmärksamhet. Institutionens geokemilaboratorium
förstärktes med en ny kraftfull laser som har lett
till en revolutionerande ny Rb/Sr dateringsmetod.
Institutionen har sett en ökning av studenter som
vill läsa geovetenskap, och färdiga studenter har
fått jobb inom geologi, GIS och samhällsplanering.
Under året startade institutionen, tillsammans med
institutionen för ekonomi och samhälle, med framgång ett mastersprogram i geografi. Den webbaserade kursen Klimat, människa, samhället blev den
mest sökta distanskursen på hela universitetet. Lennart Björklund fick studentkårens pedagogiska pris
samt fakultetens utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom utbildningen.
Institutionens personal har varit aktiv i kontakterna till samhället med bland annat debattartiklar och deltagande i nationella vetenskapliga organisationer. Roland Barthel organiserade Sveriges
Grundvattendagar på universitetet i september. Deliang Chen och Hans Linderholm var inbjudna talare på den av UNESCO, Future Earth och International Council for Science arrangerade klimatkonferensen i Paris i juli.
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Institutionen för geovetenskaper
2015

2014

andel av
NF

Helårsstudenter, HST

303

291

14%

Helårsprestationer, HPR

245

260

15%

Helårsstudenter, HST

13

4

7%

Helårsprestationer, HPR

11

6

8%

Nyantagna

1

3

2%

Antal licentiatexamina

1

1

10%

Grundutbildning

Lärarutbildning

Forskarutbildning

Antal doktorsexamina

2

5

5%

70
30 (17)*
6
11 (7)**

86
34 (24)*
11
12 (8)**

10%
11%

1

2

7
12

5
18

13

19

8%

Teknisk personal

8

8

11%

Administrativ personal

7

7

8%

Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande

9%

Ekonomi (tkr)
Intäkter

85 523

95 353

9%

varav anslag - grund

22 065

23 526

11%

varav anslag - forsk

30 989

34 535

10%

varav bidrag

21 685

28 907

8%

1 104

750

8%

varav uppdrag
varav övrigt ***
Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

9 680

7 635

9%

26 965

30 938

12%

1 888

10 025

2%

-4 670

-650

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
***Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

En minskande glaciär i Tibet.

Universitetets första excellenta lärare och rådsprofessor
Speciellt glädjande för institutionen under året har varit att
vår erkänt uppskattade lektor Anne Farewell blivit utnämnd
till Göteborgs universitets första excellenta lärare. Dessutom fick Richard Neutze både Göran Gustafssonpriset och
ett av tio mycket prestigefyllda rådsprofessorsanslag om
närmare 50 miljoner kronor.
Vad gäller studenttillströmningen så är den fortsatt
hög av ambitiösa och högpresterande molekylärbiologistudenter. Antalet studenter på lärarutbildningen fortsätter också glädjande nog att öka kraftigt om än från en låg nivå. Tyvärr råder det fortsatt brist på kemistudenter men i jämförelse med
övriga universitet i landet står vi oss mycket väl och
under året har våra stora grundkurser i kemi omarbetats med fokus på aktivt lärande. Därtill har
godkäntgränsen höjts till 60 procent på dessa kurser vilket varit i linje med studenternas önskemål
och vi ser en ökad andel studenter som erhåller väl
godkänt.
Genom strategiskt arbete inom institutionen har
vi stärkt upp vår ekonomi så att alla lärare fått högre andel forskningstid finansierat av anslagsmedel, de mest forskningsaktiva lärarna har fått en
generell tilldelning motsvarande 55 procent av full
tjänst för sin forskning. Vidare har vi kunnat medfinansiera fler externa medel vilket bidrar till en högre verkningsgrad på våra externa bidrag.
Forskningen vid institutionen fortsätter att leverera världsledande upptäckter under verksamhetsåret 2015 där forskningsledarna attraherar många
och även stora prestigefyllda externa bidrag. Antalet nyantagna doktorander ökar för första gången
efter flera år av en nedåtgående trend, detta trots
att institutionen tappat några mycket framstående
professorer till andra delar av universitetet och andra lärosäten.

Anne Farewell och Richard Neutze på labbet.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
andel av
NF

2015

2014

Helårsstudenter, HST

431

443

20%

Helårsprestationer, HPR

348

378

21%

Helårsstudenter, HST

12

14

6%

Helårsprestationer, HPR

10

10

7%

16

10

39%

2

2

20%

Grundutbildning (antal)

Lärarutbildning

Forskarutbildning
Nyantagna
Antal licentiatexamina

17

19

185

202

41%
25%

62 (33)*

69 (39)*

23%

24

36

9 (9)**

8 (8)**

9

9

14
35

14
38

Forskarstuderande

65

68

40%

Teknisk personal

12

15

16%

Administrativ personal

11

12

12%

Antal doktorsexamina
Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal

27%

Ekonomi (tkr)
Intäkter

258 409

255 869

28%

varav anslag - grund

38 505

39 202

19%

varav anslag - forsk

76 420

79 987

25%

104 466

88 930

37%

varav uppdrag

1 649

1 434

13%

varav övrigt ***

37 369

46 316

35%

Oförbrukade bidrag

77 704

80 877

34%

Upplupna bidrag

32 206

26 321

39%

8 486

4 407

varav bidrag

Årets resultat

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Universitetet och institutionen har genom ett generöst bidrag från Wallenbergstiftelserna ingått ett
unikt samarbete med AstraZeneca och Chalmers
kring avancerad utrustning for masspektrometri,
så kallad NanoSIMS. Denna utrustning möjliggör
avbildande masspektrometri med en upplösning på
50nm där samarbetet kring teknologin och kompetensen kommer att användas för att studera hur
molekyler interagerar på cellulär nivå.
I november anordnade vi också de nationella fortbildningsdagarna i kemi tillsammans med
Svenska Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemistsamfundet. Runt 80 kemilärare från hela
landet kom till Göteborg och tog del av Ljusets år
2015 samt övergången mellan gymnasiet och högre studier.
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Utbildningen utvecklas med fokus på behov
Året har präglats av lärarkollegiets kritiska genomgång av
institututionens grundutbildning, frågor kring infrastruktur
och arbete med UGOT Challenges-initiativet Critical Heritage Studies.

Institutionen för kulturvård
2015

2014

andel av
NF

Helårsstudenter, HST

252

248

12%

Helårsprestationer, HPR

227

228

14%

Nyantagna

1

2

2%

Antal licentiatexamina

2

2

20%

Grundutbildning

Samtliga utbildningar präglas av relativt små studentgrupper och intensiva lärarinsatser. Institutionen siktar nu mot att utveckla pedagogiska modeller och former for samverkan och samläsning, som
kan medverka till att kostnaderna för utbildningarna sänks utan att kvaliteten blir lidande.
Samtliga utbildningar är utvecklade från väl definierade behov inom det kulturvårdande verksamhetsfältet i samhället och ett stort intresse finns från
såväl berörda avnämare som institutionens medarbetare, att vidmakthålla den befintliga utbildningsstrukturen med tydliga programidentiteter.
Vad gäller hantverksinriktade utbildningsmoment har den strategiska samverkan tillsammans
med HDK Steneby och Västra Götalandsregionen
fortsatt under året. Syftet är att skapa en gemensam
argumentation kring varför speciella satsningar behövs för hantverksinriktade utbildningar.
Institutionen har varit en av de ledande parterna
inom styrkeområdessatsningen med inriktning mot
kulturarv som avslutades under 2015. Verksamheten kom att bilda grundstommen i en ansökan
inom ramen för utlysningen UGOT Challenges, vilket också blev ett av de framgångsrika projektinitiativen som i december belönades med forskningsstöd för de kommande sex åren.
Under året har institutionen ägnat en del arbete
åt frågor som rör forskningsinfrastruktur. Behovet
av forskningsinfrastruktur inom det kulturvårdande fältet har utgjort en del av universitetets skrivning ämnad för Vetenskapsrådets behovsinventering där anläggningarna i Mariestad lyfts fram som
en nationell resurs för forskning inom kulturmiljövårdens hantverk. Vidare är institutionen också
en part i ett större Europeiskt arbete (E-RIHS) som
syftar till att etablera en internationell infrastruktur för ”Research in Heritage Science”, som under
2016 ska arbeta fram en ansökan som riktas mot
EU.
En viktig händelse under året var det andra Byggnadsvårdskonventet som hölls i slutet av september, det första konventet hölls 2013, men denna
gång med en ökning av antalet deltagare från 400
till 500 personer. Dessa representerade sektorn i ett
brett perspektiv från såväl offentliga verksamheter
till privata aktörer. De flesta deltagarna uttryckte en förväntan om att fortsätta vartannat år med
denna branschspecifika men ändå breda samling.
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Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST
Helårsprestationer, HPR
Forskarutbildning

Antal doktorsexamina
Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande
Teknisk personal
Administrativ personal

2
51
28 (22)*

1

5%

52
30 (23)*

7%
10%

4

6

17 (3)**

18 (3)**

1

1
1

4

3

3%

6

6

4%

3

4

4%

10

9

11%

Ekonomi
Intäkter

74 419

68 579

8%

varav anslag - grund

33 094

33 939

16%

varav anslag - forsk

14 506

13 166

5%

varav bidrag
varav uppdrag

21 335

16 966

8%

82

0

1%
5%

varav övrigt ***
Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

5 402

4 508

10 718

11 832

5%

7 345

9 872

9%

254

-4 189

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Såväl offentliga som privata aktörer deltog i Byggnadsvårdskonventet i
Mariestad i september.

Komplett miljö för marin forskning och utbildning
Institutionen bildades vid halvårsskiftet och blev därmed
den mest kompletta miljön för marin forskning och marin
utbildning i Sverige. Endast få liknande organisationer finns
i Europa.
Institutionen har redan från början både bra
ämnesbredd och spetskompetens, samt tillgång till
en unik marin infrastruktur. I den ingår forskningsfartyget Skagerak samt forsknings- och undervisningsstationerna Kristineberg och Tjärnö. Det är
en stor fördel att marin forskning och utbildning
nu finns samlat. Det skapar en gemensam identitet
för hela den marina verksamheten och synligheten
utåt blir också tydligare och bättre.
Genom Centrum för hav och samhälle har vi ett
direkt samarbete med forskningsfält inom ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Men institutionen samverkar också mycket utåt i samhället.
Vi har väl etablerade kontakter med myndigheter
och näringsliv. Sammantaget bildar vår institution
en viktig nod i ett komplett nätverk kring marin
forskning, utbildning, utveckling och innovation.
Flera redan finansierade projekt kom med in i
den nya institutionen. De två största, som koordineras från oss, är CeMEB (evolution) och CeMaCE
(kemisk ekologi). Under halvåret har båda utvecklats ytterligare och publicerat i högt rankade internationella tidskrifter.
Våra forskare har varit mycket framgångsrika i
den hårda konkurrensen om forskningsanslag från
de viktiga bidragsgivarna Vetenskapsrådet och
Formas, och får stöd till studier av biogeokemiska cykler, biogen produktion av halogenerade organiska molekyler, kemiska signaler i havet, djupvattensinflöde till Östersjön, förvaltning av fiske
och ålgräsängar, samt förutsättningar för ostronodling. Dessutom har institutionen fått del av en
stor internationell satsning på att utveckla metoder
för experimentella modellsystem för havet.
Under året har toppforskaren Jody Deming från
University of Washington varit gästprofessor hos
oss och hon har berikat både vår undervisning och
vår forskning.
Tillströmningen av studenter har varit god. Göta
studentkår tilldelade Katarina Abrahamsson pedagogiskt pris under 2015.
Många söker sig till Västkusten under sommaren och det finns ett stort intresse av att lära sig
mer om det marina. Det försöker vi möta genom
att bland annat vara med och ordna sommarläger
för barn och ungdomar, hålla populärvetenskapliga föreläsningar och genom att vi är med och arrangerat utåtriktade aktiviteter på fartygen och vid
forskningsstationerna.

Institutionen för marina vetenskaper
2015

2014

andel
av NF

Grundutbildning (antal)
Helårsstudenter, HST

91

4%

Helårsprestationer, HPR

67

4%

1

2%

1

2%
15%
15%

Lärarutbildning
Helårsstudenter, HST
Helårsprestationer, HPR
Forskarutbildning
Nyantagna
Antal licentiatexamina
Antal doktorsexamina
Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer

108
42 (26)*
20
5 (4)*
5

varav postdoktorer
Övrig forskande personal

9
33

26%

Forskarstuderande

19

12%

Teknisk personal

6

8%

Administrativ personal

8

9%

71 462

8%

Ekonomi (tkr)
Intäkter
varav anslag - grund

6 817

3%

varav anslag - forsk

26 180

9%

varav bidrag

31 497

11%

varav uppdrag

825

6%

varav övrigt ***

6 143

6%

48 532

21%

8 847

11%

Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

14 044

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Den 18 september inviges institutionen för marina vetenskaper.
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Rekordår för antalet publicerade artiklar
Institutionen för matematiska vetenskaper, som är en integrerad institution vid Göteborgs universitet och Chalmers, har två vetenskapliga avdelningar, matematik och
matematisk statistik. Så har det varit i 40 år, bortsett från
en kort period då det också fanns en avdelning för beräkningsmatematik. Men nu var det alltså dags för matematisk
statistik att fira sin 40-årsdag, vilket gjordes med en återblick över en mycket framgångsrik period.
Hela institutionen har utvecklats fantastiskt under
dessa 40 år, och även år 2015 var ett år med både
stora individuella och gemensamma framgångar.
Bo Berndtsson, som arbetar inom området komplex analys, tilldelades Eva och Lars Gårdings pris
i matematik, och Kerstin Wiklander fick Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.
År 2015 var också ett rekordår vad gäller publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Vi var
även framgångsrika med att få externa anslag från
bland annat Vetenskapsrådet, och med ansökningar inom Knut och Alice Wallenbergs stiftelses matematikprogram, som har finansierat flera internationella postdoktorer vid institutionen och en internationell gästprofessor, Mattias Jonsson.
Dessa framgångar är säkert en bidragande orsak
till att institutionen blivit en mycket attraktiv arbetsplats, och de lektorat som utannonserats vid
matematik och matematisk statistik har sökts av
många välmeriterade kandidater.
Vid avdelningen för matematik har vi under året
gjort ett lyckat försök med anställning av gästlärare. Målgruppen för anställningarna har varit
personer med ett par postdoktorsperioder utomlands, som kanske har haft goda möjligheter till vetenskaplig meritering, men små möjligheter till att
delta i undervisning. Vid institutionen har de varit
huvudsakligen lärare. Detta har gett institutionens
tillsvidareanställda möjlighet till mer tid till forskning och ibland till svenskastudier, samtidigt som
det ökat institutionens synlighet.
Under hösten startade vi en Göteborgs-nod för
”Mattecoach på nätet” i samarbete med Center för
skolutveckling, Göteborgs stad och Lärarutbildningsnämnden. Coachningsverksamheten bedrivs
tillsammans med noderna i Stockholm och Linköping och bygger på att lärarstudenter via internet
stöttar ungdomar med läxläsning i matematik på
kvällstid.
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Institutionen för matematiska vetenskaper
2015

2014

andel av
NF

Helårsstudenter, HST

337

314

16%

Helårsprestationer, HPR

195

179

12%

Helårsstudenter, HST

71

51

37%

Helårsprestationer, HPR

55

37

38%

Nyantagna

5

3

12%

Antal licentiatexamina

1

Antal doktorsexamina

4

2

40%
2%

Grundutbildning

Lärarutbildning

Forskarutbildning

Personal (antal)
Lärare
varav professorer
varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande

39
26 (14)*
3
11 (5)**

26
15 (13)*

5%
9%

3
10 (4)**
1

7
1

1
1

1%

11

10

7%

Teknisk personal
Administrativ personal

1

1%

Ekonomi (tkr)
Intäkter

58 502

52 209

6%

varav anslag - grund

23 309

20 872

12%

varav anslag - forsk

15 672

13 549

5%

6 531

6 293

2%

varav bidrag
varav uppdrag
varav övrigt ***
Oförbrukade bidrag

84

81

1%

12 906
4 527

11 414
3 616

12%
2%
1%

Upplupna bidrag

1 228

129

Årets resultat

2 379

1 977

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Matematiska vetenskaper är värdinstitution för
GoCAS, Gothenburg Centre for Advanced Studies
in Science and Technology, som är gemensamt för
universitetet och Chalmers. Centret invigdes med
en välbesökt ceremoni med tal och intressanta föredrag.
Institutionen har ett fortsatt starkt engagemang
i projektet Brobyggaren – utvecklingen av en ny
KPU, med förhöjd studietakt, för naturvetare – och
under året har den första kullen genomfört utbildningen.

Lovéncentret deltar i EUROFLEETS 2
I början av året blev Lovéncentret associerad medlem av
det EU-finansierade projektet EUROFLEETS 2. Brist på samarbete och strategisk vision är fortfarande den största
svagheten i havsforskning inom EU, men trots detta är den
europeiska havsforskningen i framkant.
Det EU-finansierade projektet EUROFLEETS 2
kommer att skapa en allians av marina forskningscentra i Europa som samarbetar, delar resurser,
ökar sin effektivitet och samtidigt förbättrar kvaliteten på havsforskning i Europa.
Genom driftsättning av det nya 45 meter långa
forskningsfartyget Skagerak år 2016, genom tre
befintliga fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV)
och genom en snart införskaffad autonom undervattensfarkost (AUV), kan Lovéncentret vara en
del av detta långsiktigt strategiska projekt.
Under våren besökte 54 studenter och elva lärare
Lovéncentret Tjärnö för en kurs. Studenter som läser det internationella mastersprogrammet ”International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC+)” gjorde undersökningar inom nio tematiska områden. Förutom att
träna sig i att utföra forskning, lärde de sig också
att kommunicera vetenskap till allmänheten. Kursen var samfinansierad av medel från KVA-fonden.
Denna fond, som är till för internationalisering
och vetenskaplig förnyelse av Lovéncentret, har
under många år varit en källa till större nyttjande
av forskningsstationerna samt till nya samarbeten.
Årets ansökningsomgång till KVA-fonden för 2016
slog rekord igen: totalt 50 ansökningar skickades
in.

Den fjärrstyrda undervattensfarkosten (ROV) är utrustad med en
vattenpump för att samla vattenprov. Prover tas från exhalant och
inhalerade strömmar av svampar som gör det möjligt att bestämma
lagringseffektivitet för partiklar.

Sven Lovén centrum
för marina vetenskaper
2015
Personal (antal)
Lärare
varav professorer

2014 andel av NF

41

47

6%

3

3

2%

29

33

39%

9

11

10%

varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal
Forskarstuderande
Teknisk personal
Administrativ personal
Ekonomi (tkr)
Intäkter

56 385

53 107

6%

varav anslag - grund

8 651

8 551

4%

varav anslag - forsk

27 402

24 402

9%

6 034

6 587

2%

459

808

4%

13 839

12 759

13%

289

366

0%

4 147

1 578

5%

-3 756

-6 294

varav bidrag
varav uppdrag
varav övrigt *
Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

* Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

Under sommaren invigdes en odlingsanläggning
för hummer i Kulturhuset på Lovéncentret Kristineberg. I anläggningen hoppas forskarna kunna ta
reda på hur man odlar hummer på ett ekologiskt
och ekonomiskt hållbart sätt. Inom projektet NOMACULTURE arbetar ett flertal forskargrupper
för att hitta innovativa lösningar för utveckling av
ett marint svenskt vattenbruk med hög kvalitet och
fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Projektet har två arter i fokus: hummer (Homarus
gammarus) och fläckig havskatt (Anarhichas minor). Projektet består av experter i biologi, teknik,
livsmedelsvetenskap, livscykelanalys och ekonomi.
Som tidigare somrar hade Lovéncentret även i
år öppna portar för allmänheten. Både på Tjärnö
och Kristineberg kunde besökare bland annat fascineras av marinbiologisk mångfald i akvarier, följa med ombord på våra forskningsfartyg och lyssna på forskare och andra som föreläste populärvetenskapligt, vilket lockade främst vuxna som vill få
inblick i forskningsfronten och miljöövervakning.
Det handlade bland annat om nya kräftdjur i Västerhavet, bio-inspirerad design från havet och miljösituationen i havet 1888. På detta sätt fick över
5 700 personer inblick i Göteborgs universitets marina verksamhet.
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Svenskt NMR-centrum – the field is the force
Användningen av forskningsinfrastrukturen fortsätter att
öka. Fler forskargrupper kommer till NMR-centrum och användningsgraden var högre än någonsin tidigare.
Verksamheten inom strukturbiologi ligger på en
konstant hög nivå och tillsammans med tillämpningsområdena metabolomik och NMR på små
molekyler tas större delen av kapaciteten på 800
MHz- och 900 MHz-magneterna i anspråk. Parallellt finns en god användning även av de mindre
magneterna, särskilt för tillämpningar inom materialforskning.
Under våren kom beskedet att NMR-centrum är
en av två enheter inom Göteborgs universitet som
blir en del av SciLifeLab. Som ett led i detta har två
forskningsingenjörer anställts och arbetet med att
utveckla och presentera verksamheten inom SciLifeLab har varit omfattande.
En ny utrustning för att studera diffusion och
magnetröntgen på små objekt, microimaging, installerades under hösten. Systemet för microimaging är bäst i Sverige och ger stora möjligheter för
till exempel materialforskare att förstå hur olika
material är uppbyggda eller hur läkemedel frisläpps
från tabletter eller hur vatten tränger in i pasta vid
kokning.
Satsningen på metabolomik, det vill säga statistisk analys av NMR-mätning som visar metabolitkoncentration i en grupp prover ger nu resultat. Vi
har systematiskt etablerat en nogrann metodik som
ger mycket tillförlitliga resultat. NMR-baserad metabolomik har mycket breda tillämpningsområden
inom livsvetenskaper. Tillsammans med forskare
vid Sahlgrenska akademin fann vi en möjlighet att

Metabolomik. Automatiserat arbetsflöde.
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Svenskt NMR-centrum

Personal (antal)
Lärare
varav professorer

2015

2014

4

6
2 (2)*

1%

1
1 (1)**

varav t v anställda
universitetslektorer
varav forskarassistenter/bitr
universitetslektorer
varav postdoktorer
Övrig forskande personal

andel
av NF

4

4

3%

10 068

18 425

1%

Forskarstuderande
Teknisk personal
Administrativ personal
Ekonomi (tkr)
Intäkter
varav anslag - grund
varav anslag - forsk

5 099

3 032

2%

varav bidrag

2 614

11 468

1%

2 355

3 925

2%

455

540

0%

14 015

14 681

17%

345

323

varav uppdrag
varav övrigt ***
Oförbrukade bidrag
Upplupna bidrag
Årets resultat

*Tillsvidareanställda lärare
**Tillsvidareanställda universitetslektorer med docentkompetens
*** Försäljning, räntor, extra tilldelningar och interna transaktioner

i förväg avgöra utfall av cellgiftsbehandling av cancer och en metod som ökar fettförbränning vid intensiv träning. Vi bestämde 3D-strukturen på proteiner som inte vill bilda de annars så nödvändiga
kristallerna och förbättrade den metodik som generellt används vid dessa analyser. Svenskt NMRcentrum stod också som värd för ett flertal workshops, symposier och diskussionsmöten, bland annat inom tillämpningsområden som strukturbiologi, metabolomik, småmolekyler, proteinexpression
och microimaging.
Universitetets efterlängtade policy ger forskningsinfrastrukturer en starkare och tydligare roll,
inte minst i ett nationellt och internationellt perspektiv. Kolleger i Sverige och utomlands uttrycker
sitt gillande av policyn. I och med denna förändring har inte bara utrustningen uppgraderats, den
organisatoriska förändringen, i kombination med
ett förtydligat och utökat uppdrag, ger oss möjlighet att bistå forskare inom alla tillämpningsområden på ett sätt som också svarar mot högt ställda
förväntningar.

Internt förnyelsearbete fokus för året
Året har präglats av kvalificerat administrativt stöd till
fakultetens utveckling och kansliinternt arbete med
förnyelse.
Fakultetskansliet för naturvetenskap ger stöd till
fakultetsstyrelse, fakultetsledning och verksamheten vid institutioner och infrastrukturer. Kansliets
uppgift är att verka för att den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs inom Naturvetenskapliga fakulteten får det verksamhetsstöd dessa
kärnområden behöver. Kansliet är en specialistfunktion vars uppgifter bland annat består av planering, uppföljning, handläggning av ärenden och
remisser samt kommunikation.
I början av året rekryterades en ny kanslichef,
Gustav Bertilsson Uleberg. Han kommer närmast
från Gemensamma förvaltningen där han bland
annat arbetat som utredare och tf enhetschef/sektionsledare. Många känner även igen honom från
forskningsutvärderingen RED10 som han koordinerade. Gustav Bertilsson Uleberg ersätter AnnChristin Thor som gått i pension.
Fakultetskansliet är delaktigt i viktiga frågor som
rör Naturvetenskapliga fakulteten. Från år 2015
minns vi särskilt bildandet av institutionen för marina vetenskaper. Medarbetare vid kansliet bidrog
under våren och sommaren med alltifrån stöd med
utbildningsplanering och underlag för beslut till
mer praktiska frågor som ekonomi-, personal- och
lokalfrågor.
En välfungerande stödverksamhet kräver ett
välutvecklat samarbete mellan fakultetskansli
och institutionsadministration och därför har
samarbetet mellan kanslichef och institutionernas
administrativa chefer ägnats särskilt fokus. För
fakultetens alla administratörer arrangerades en

Fakultetskansliet för naturvetenskap
inspirationsträff i september. Träffen handlade om
personlig effektivitet relaterat till arbetet som administratör vid universitet. Det var en trevlig förmiddag med igenkänning, glada skratt och verktyg att
ta med för användning i det dagliga arbetet.
Sedan år 2008 gör fakulteten uppföljningar genom kollegial granskning med studentmedverkan,
i så kallade institutionsaudits. Syftet är att bidra till
kvalitetsmässig utveckling för den granskade institutionen. Under året har vi nått i mål: samtliga institutioner har granskats och därefter har deras förbättringsarbete följts upp. Därmed kan vi summera
våra lärdomar och konstatera att audit är en relevant metod i det systematiska kvalitetsarbetet.
För att väcka intresse för naturvetenskap och
inspirera till studier vid Göteborgs universitet genomför fakulteten med stöd av kansliet många olika aktiviteter. Återkommande aktiviteter är deltagande i mässor,
utbildningskatalog och annonsering. Vi
har arbetat med
att anpassa vår
kommunikation till presumtiva studenters
medievanor och
producerat flera David Stiernholm föreläste om personlig effilmer för web- fektivitet vid en inspirationsträff för fakultetens
administratörer.
ben.
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Resultaträkning (mkr)
2015

2014

Intäkter av anslag

508

475

Intäkter av bidrag och uppdrag

295

284

Försäljning

45

43

Intäkter av indir kostnader och interna avgifter

58

64

2

3

908

869

-365

-354

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Finansiella intäkter
Summa intäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Lönekostnader
Förändring semesterskuld

0

1

Övriga personalkostnader

-9

-9

Doktorander

-60

-67

Övriga driftskostnader

-152

-143

Indirekta kostnader och interna bidrag

-130

-131

Lokalkostnader

-127

-122

Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Transfereringar
VERKSAMHETSUTFALL

30

-1

-2

-39

-36

-883

-863

0

0
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6

Balansräkning (mkr)
TILLGÅNGAR

2015-12-31

2014-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

0,3

0,3

Förbättringsutgifter på annans fastighet

7,4

5,4

109,6

110,1

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar: maskiner, inventarier mm
Pågående nyanläggningar

87,3

82,1

204,6

197,9

0,1

0,2

8,8
2,9
1,3
13,0

5,3
2,9
0,3
8,5

0,2
82,8
5,6
88,6

0
79,9
6,5
86,4

86,7

61,3

393,0

354,3

29,2
24,9
54,1

18,1
6,2
24,3

0,7
18,2
0,0
18,9

0,6
16,8
0,3
17,7

Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Avsättning bidragsfinansierade anläggningar
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

34,5
229,6
44,8
11,1
320,0

31,8
223,7
48,7
8,1
312,3

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

393,0

354,3

Summa materiell anläggningstillgångar
Varulager
Boklager
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter
Kassa och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa myndighetskapital
Skulder
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Periodavgränsningsposter
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