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Instruktion för
Centrum för fotonvetenskap – Center for Photon Sciences
(CPS) – vid Uppsala universitet
Fastställd av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik 2013-12-03.
Centrum för fotonvetenskaper – Center for Photon Sciences (CPS) – är ett mångvetenskapligt
forskningscentrum som inrättats vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet vid
Uppsala universitets (UU).

Syfte
Centrets syfte är att främja fotonbaserade vetenskaper vid Uppsala universitet samt att ge
fakulteten råd i frågor som rör detta forskningsområde på lokal, nationell och internationell
nivå.

Uppdrag för Centrum för fotonvetenskap
Centrum för fotonvetenskap ska:
- tillgängliggöra olika fotonkällor som redskap för nya grupper av forskare,
- skapa synergier och samarbeten internt i fakulteten mellan ingående grupper och nya
intressenter,
- skapa en bred gemensam bas för externa samarbeten och användning av anläggningar
i Sverige och utomlands,
- ta initiativ till nya utbildningsinsatser samt koordinera kurser på doktorand- och
masternivå,
- ordna tvärvetenskapliga seminarier med inbjudna internationella föreläsare,
- främja utvecklingen av fotonkällor (som exempelvis frielektronlasrar, higher
harmonics generatorer) och tekniker för experiment vid dessa,
- baserat på vetenskapernas utveckling och universitetets behov, vidareutveckla centrets
verksamhet.

Organisation
Centret styrelse är underställd vicerektor för det teknisk-naturvetenskapliga
vetenskapsområdet och rapporterar till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.
Centret är administrativt knutet till institutionen för fysik och astronomi som bokför centrets
intäkter och kostnader i en särskild projektgrupp i ekonomisystemet.

Centrets styrelse
Centrets verksamhet leds av en styrelse och en föreståndare.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsens ordförande och
ledamöter utses av vicerektor tillika dekanus för teknisk-naturvetenskapliga
vetenskapsområdet/fakulteten efter förslag från berörda sektionsdekaner. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande.
Mandattiden för ordföranden och ledamöterna är tre år. Avgår ledamot under mandattiden skall ny
ledamot utses för återstående del av perioden.
Utöver dessa ledamöter äger studentkårerna rätt att utse en doktorandrepresentant (mandattid ett år)
och personalorganisationerna äger gemensamt rätt att utse en representant med närvaro- och
yttranderätt.
Styrelsen har till uppgift att:

-

avgöra frågor om verksamhetens närmare inriktning,
besluta om riktlinjer för verksamheten och fastställa centrets strategi,
besluta om centrets budget inom givna ekonomiska ramar,

ansvara för de medel som ställs till förfogande för verksamheten,
årligen till teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet lämna verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och de framställningar i övrigt som erfordras.

Styrelsen får, i den utsträckning som bedöms lämpligt, inrätta referensgrupper och
arbetsgrupper för verksamheten.

Föreståndare
Föreståndare utses av vicerektor tillika dekanus för teknisk-naturvetenskapliga
vetenskapsområdet/fakulteten på förslag från styrelsen. Föreståndarens mandattid är tre år.
Föreståndaren ansvarar för att genomföra den årliga verksamhetsplan som fastställs av styrelsen.
Föreståndaren har närvaro- och yttranderätt i styrelsen och är huvudföredragande i styrelsen.

