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Instruktion för lnternational Science Programme vid 
Uppsala universitet (ISP) 

Beslut 

Med ändring av beslut 2010-01-12 (dm UFV 2010/1) fastställs 
instruktion för International Science Programme vid Uppsala 
universitet (ISP) enligt bilaga. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av ställföreträdande 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
fakultetshandläggaren Anna Lind. Närvarande därutöver var 
Uppsala studentkårs ordförande Caisa Lycken. 

Anna Lind 

1(1) 



• UPPSALA 
UNIVERSITET 

Box 256, 
751 05 Uppsala 

Besöksadress: 
S:t Olofsgatan 10 B 

www.uu.se 

Organisationsnr: 
202100-2932 

INSTRUKTION 

2016-03-22 UFV 2016/134 

Instruktion för lnternational· Science 
Programme vid Uppsala universitet (ISP) 

Denna instruktion är fastställd av rektor 2016-03-22 och ersätter 
tidigare instruktion från 2010-01-12 (UFV 2010/1). 

ISP imättades av rektor 1 september 1961 och är placerat vid 
telmisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 

ISP:s verksamhet regleras genom förordning UHÄ-FS 1988:18. 

Denna instruktion kan revideras av rektor på förslag av teknisk
naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet). 

Mål för verksamheten 
ISP har till uppgift att initiera och stödja långsiktig samverkan 
inom forskningens område mellan främst svenska institutioner 
och institutioner inom utvecklingsländer. Syftet härmed skall 
vara att inom olika forskningsprogram bygga upp 
forslmingskapacitet inom universitet och forskningsinstitut i 
utvecklingsländer. ISP skall också främja regional samverkan 
mellan utvecklingsländer inom respektive programs område. 

Organisation 
ISP leds av en föreståndare och en styrelse. 

Styrelse 
Styrelsen utses av rektor efter samråd med Sida. Styrelsen består 
av: 

- rektor vid Uppsala universitet eller den rektor utser, 
tillika ordförande, 

- förvaltningschefen eller annan person inom den 
administrativa ledningen vid Uppsala universitet, efter 
förslag från föreståndaren för ISP, 

- en ledamot från en internationell organisation som verkar 
på för ISP relevant område, nominerad av teknisk
naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 
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- tre ledamöter som är forskare vid Uppsala universitet, 
varav minst två inom ämnesområden av direkt relevans 
för programmet, nominerade av teknisk
naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 
tre ledamöter från andra lärosäten, inom ämnesområden 
av relevans för programmet, nominerade av teknisk
naturvetenskapliga fakultetsnämnden efter samråd med 
aktuellt lärosäte, 

- en företrädare för utvecklingsländerna, nominerad av 
styrelsen för ISP, 
en ledamot med betydande erfarenhet från verksamhet 
utanför akademin, av relevans för programmet, 
nominerad av styrelsen för ISP, 
en representant för studenterna utses av studentkårerna 
gemensamt, 
tre suppleanter som representerar olika discipliner inom 
ISP och är gruppsuppleanter för forskarledamöter från 
Uppsala universitet och ledamöter från andra universitet, 
nominerade av teknisk-naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen är beslutsför 
när ordförande eller vice ordförande och minst hälften av övriga 
ledamöter är närvarande. Föreståndaren har närvaro- och 
yttranderätt i styrelsen och är huvudföredragande i styrelsen. 

Mandattiden för styrelsen är tre år med möjlighet till 
förlängning, med undantag för representanten utsedd av 
studentkårerna som utses för ett år i taget med möjlighet till 
förlängning. Avgår ledamot under mandattiden skall ny ledamot 
utses för återstående del av perioden. 

Utöver dessa ledamöter äger personalorganisationerna 
gemensamt rätt att utse en representant med närvaro- och 
yttranderätt. 

Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år och skall 
besluta om: 

övergripande riktlinjer för verksamheten, 
arbetsordning vid imättningen, 
anslagsframställning, verksamhetsplan och budget, 
med vilka länder samverkan inom programmen skall ske, 
samarbete med andra organisationer, 
utseende av ledamöter i arbetsutskottet, 
övriga frågor som arbetsutskottet hänskjuter till styrelsen 
för avgörande. 
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Styrelsen skall hålla sig väl unden-ättad om programmens 
verksamhet och låta genomföra de uppföljningar som kan anses 
vara befogad. Styrelsen skall också följa det ekonomiska utfallet 
av verksamheten. 

Styrelsen föreskriver arbetsordning och de ytterligare 
instruktioner för verksamheten som kan fordras. Styrelsen får i 
övrigt inrätta referens- och arbetsgrupper för sin verksamhet i 
den utsträckning styrelsen beslutar. 

Föreståndare 
Föreståndare utses för en period om tre år, med möjlighet till 
förlängning, av vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten efter samråd med styrelsen. 

Föreståndarens uppdrag är att leda och utveckla verksamheten, 
vara föredragande i styrelsen och bereda styrelsefrågor, vara en 
kanal till intressenterna och fakulteten samt verka för 
tillkomsten av nya verksamheter. 

Programdirektörer 
För respektive vetenskapligt program som inrättas vid ISP skall 
det finnas en programdirektör. Programdirektör utses av 
vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten efter förslag 
av föreståndaren. Programdirektör är föredragande i styrelsen i 
ärenden som rör dennes program. 

Kansli 
För programmen skall finnas ett gemensamt kansli som skall 
svara för administrativ och teknisk service. 


