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Föreliggande föreskrifter är reviderade och fastställda av naturvetenskapliga
fakultetsstyrelsen 2020-09-16 och ersätter dnr N 2009/526. Förhandling enligt 1 1
§ MBL genomfördes 2020-09-08. Föreskrifterna träder i kraft 2021-01-01.

1. Bakgrund
CEC inrättades som en centrumbildning inom naturvetenskapliga fakulteten 201001-0, dnr N 2009/526. CEC är en centrumbildning med målsättning att i ett brett
samarbete över ämnesgränser initiera, understödja och bedriva forskning,
utbildning och samverkan inom miljö- och klimatvetenskap och därmed bidra till
universitetets förmåga att främja en hållbar utveckling när det gäller samhällets
interaktioner med naturmiljön. CEC utvecklar forskning och utbildning med ett
brett, ofta tvärvetenskapligt perspektiv som bygger på och kompletterar
verksamhet vid ämnesinstitutioner vid naturvetenskapliga fakulteten och Lunds
universitet. CEC bidrar därmed med ett mervärde till ämnesinstitutionernas
forskning.

2. Uppdrag
Centrum för milj ö- och klimatvetenskap skall bidra till en hållbar lokal, regional
och global utveckling genom att vara en nyskapande aktör för forskning, utbildning
och samverkan inom miljö- och klimatområdet, med en bred och tvärvetenskaplig
proﬁl. Centret skall utveckla och till gångli ggöra evidensbaserad kunskap som
bidrar till hållbara lösningar inom miljö- och klimatområdet och ge mervärde och
hävstångseffekt för disciplinär forskning vid naturvetenskapliga fakultetens
ämnesinstitutioner samt för relevanta verksamheter vid hela universitetet. CEC ska
vara en språngbräda för nya generationer tvärvetenskapligt skolade forskare och
alumner med milj övetenskaplig proﬁl. CEC ansvarar för utvecklingen av ämnet
miljövetenskap.
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CECs uppdrag är att Vara:
0

enforskningsaktör som i nära samarbete med andra institutioner stimulerar
Och bedriver miljö- och klimatforskning med en bred och tvärvetenskaplig
proﬁl,

0

en koordinator för strategiska miljö - och klimatvetenskapliga forskningsoch infrastruktursatsningar,

0

en dynamisk och kreativ mötesplats för forskare som vill tackla dagens och
morgondagens utmaningar inom miljö- och klimatområdet som kräver en
bred ansats,

0

en nodjör kompetensförsöly'níng genom utbildning av morgondagens
professionella aktörer inom miljö- och klimatvetenskap samt.

0

en kunskapsbank och arena för aktiv samverkan mellan akademi och
omgivande samhälle.

3. Organisation och placering
CEC är organisatoriskt placerad under naturvetenskapliga fakultetens styrelse
och följ er naturvetenskapliga fakultetens arbetsordning och delegationer.

4. Ledning av CEC
CEC leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter:
0
0
0
0

l ordförande
4 Vetenskapligt kompetenta lärare, varav l från CEC, 2 från samverkande
institutioner och l från fakultetsledningen
l övrig anställd
l extern ledamot
2 studentrepresentanter

Ordförande och ledamöter i styrelsen utses av naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen
med undantag for studentrepresentanterna som utses enligt den ordning som
stadgas i 7 § studentkårstörordningen (2009:769). Mandatperioden är i normalfallet
tre år med undantag av studentrepresentanterna.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs och utvecklas
i enlighet med CECs uppdrag. Styrelsen fattar beslut i frågor som avser
övergripande verksamhet, tar beslut om budget och godkänner strategi med
hänseende på långsiktiga vetenskapliga mål. Styrelsen sammanträder minst fyra
gånger per år. Styrelsen har samma ansvar som en institutionsstyrelse enligt
fakultetens gällande arbetsordning.

Ordförande:
Styrelsens ordförande har det övergripande ansvaret att organisera och leda
styrelsens arbete samt är den som företräder styrelsen. Ordförande skall, i enlighet
med styrelsens uppdrag, aktivt arbeta med strategiska frågor som rör CECs
utveckling och fungera som länk till aktörer som CEC samverkar med.

Ordförande ska vara tillsvidareanställd universitetslektor eller professor Vid Lunds
universitet. Mandatperioden är 3 år.

Föreståndare:

Centrumet ska i det dagliga arbetet ledas av en föreståndare, som ska vara
tillsvidareanställd universitetslektor eller professor vid CEC och som utses för tre
år i taget av dekan för naturvetenskapliga fakulteten. Föreståndaren har samma
ansvar och befogenheter som prefekt vid institution enligt fakultetens gällande
arbetsordning. Föreståndaren är adjungerad i CECs styrelse med närvaro- och
yttranderätt.

Vid CECs ska det finnas en ställföreträdande föreståndare som ska vara
tillsvidareanställd universitetslektor eller professor och som utses för tre år i taget
av dekan för naturvetenskapliga fakulteten. Utöver föreståndare och
ställföreträdande föreståndare kan det vid CEC ﬁnnas biträdande föreståndare.
Biträdande föreståndare utses vid behov av föreståndaren. Mandatperioden är 3 år.

5. Utbildning
CEC ansvarar för ämnet miljövetenskap, och utbildningar ges på grundläggande,
avancerad och forskarnivå. Naturvetenskapliga fakulteten beslutar om
utbildningsuppdraget. Kvalitetssäkring av utbildningen sker i enlighet med
fakultetens kvalitetssäkringssystem.

6. Finansiering
CEC tilldelas fakultetsmedel och utbildningsanslag i naturvetenskapliga fakultetens
årliga verksamhetsplan och resursfördelning.

7.

Personal

Rekrytering, anställning och befordran av personal sker enligt gällande regelverk
inom universitetet samt Arbetsora'nz'ng Och fördelning av ansvar Och
beslulsbefogenheter vid naturvetenskapliga fakulteten.

8. Ändring av föreskrifter
Föreliggande föreskrifter kan endast ändras genom beslut av naturvetenskapliga
fakultetsstyrelsen.

Beslut i detta ärende har fattats av naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen efter
föredragning av kanslichef Catrin Malmström, och efter hörande av CEC, presidiet
och ledningsrådet.
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