PROTOKOLL 1
Sammanträdesdag
2016-08-23

Tekniska
utbildningsnämnden
Tid:
Plats:

Tisdagen den 23 augusti 2016 kl 13.15 -17.00
Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

Närvarande ledamöter
Björn Victor
Cecilia Gustavsson
Greger Thornell
Jan Andersson
Hans Karlsson
Sandra Eriksson
Arnold Pears
Anna Andersson
Matilda Trodin
Nima Akbarian

ordförande TUN
vice ordförande
lärarrepresentant
lärarrepresentant
lärarrepresentant
lärarrepresentant
lärarrepresentant
yrkeslivsrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant

Frånvarande ledamöter
Katarina Hedman
Sara Hedberg
Edwin Hovemyr
Emma Bromark

yrkeslivsrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant

Närvarande suppleanter
med rösträtt
Adam Sköld
Elisabet Andrésdóttir

studentrepresentant
lärarrepresentant

utan rösträtt
Roger Herbert
Jesper Rydén

lärarrepresentant, fr.o.m. § 3
lärarrepresentant

Övriga närvarande:
Emma Kristensen
Stefan Pålsson
Lena Forsell
Magnus Strandås

utbildningsledare
TUR, § 1-4 och 15
sekreterare
utbildningsledare

1(5)

PROTOKOLL 1
Sammanträdesdag
2016-08-23

2(5)

Tekniska
utbildningsnämnden

§ 1 Utseende av ledamot att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll

Föredragande:
Björn Victor

Beslut:
– att till justeringsperson utse Arnold Pears.
§ 2 Meddelanden och information
- Nybörjarenkäten har nu gått ut.
- Björn Victor, Susanne Mirbt, utbildningsledare och en
representant från TUR har påbörjat institutionsdialoger.
- Fakultetsnämnden har utsett en arbetsgrupp som ska se
över hur fakulteten utvärderar pedagogisk skicklighet vid
rekryteringar. Detta ska resultera i nya riktlinjer.
- Onsdag 31 augusti kommer Niklas Zennström till UU.
Dels blir det en aktivitet för allmänheten men även ett
möte med fakultetsledningen för diskussion om bland
annat ingenjörsutbildningarna och innovation.
- Samverkansavtal finns med bland annat NCC samt
STUNS energi.
- Handlingsplanen för internationalisering är fastställd.
- Handlingsplanen för hållbar utveckling är fastställd.
- Missiv aktiv studentmedverkan.

Föredragande:
Björn Victor

§ 3 Masterprogram i molekylär bioteknik

TEKNAT 2016/123
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
- att inte utlysa programmet till hösten 2017 på grund av
bristande studentunderlag.
§ 4 Teknisk-naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för
omtentamina
Förslag fanns på nya riktlinjer.
Beslut:
- att tillstyrka de nya riktlinjerna för omtentamina.

TEKNAT 2016/147
Föredragande:
Björn Victor
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§ 5 Kursplaner nya kurser läsåret 2016/2017
Det fanns förslag på nya kursplaner:
a)
1TE756 Industriell marknadsföring (MI)
b)
1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv (IT)

TEKNAT 2015/200
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
- att fastställa kursplanerna enligt förslag.
§ 6 Revidering av kursplan läsåret 2016/2017
Det fanns förslag på en revidering av kursplanen för 1MA013
Envariabelanalys.

TAKNAT 2015/200
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
- att fastställa den reviderade kursplanen enligt förslag.
§ 7 Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de
tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet
Det fanns ett förslag på reviderade riktlinjer och anvisningar
examensarbete.

TENKNAT 2016/25
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
- att fastställa Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten
inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet
enligt förslag efter smärre redaktionella ändringar.
§ 8 Riktlinjer för antagning till senare del av de tekniska
utbildningsprogrammen
Det fanns ett förslag på riktlinjer som diskuterades.
§ 9 Utbildningsvärderingar
Det finns ett förslag på utbildningsvärderingar för UU som
kommer att fastslås snart. Teknat ska då ta fram ett förslag på
hur man ska arbeta utifrån detta. Ett sådant förslag bör i stora
drag vara gemensamt för de tekniska och naturvetenskapliga
utbildningarna.
Beslut:
- att tillsätta en arbetsgrupp som till TUN:s möte i november ska
ta fram ett förslag till utvärderingsmodell för utbildningar inom
TUN:s ansvarsområde. På TUN:s möte i oktober ska en
lägesrapport presenteras.

TEKNAT 2016/148
Föredragande:
Emma Kristensen

Föredragande:
Björn Victor
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-

att till denna arbetsgrupp utse Björn Victor, Emma Kristensen,

Elisabet Andrésdóttir, Henrik Sjöstrand, Hans Karlsson,
Greger Thornell och en studentrepresentant. Arbetsgruppen
ska samråda med TUR.
§ 10 Planering av höstens arbete
Information, se bilaga.

28T§

Föredragande:
Björn Victor

Föredragande:
§ 11 Inför VP 2017
Utbildningsberedningens arbetsgrupp har tagit fram definitioner Björn Victor
för olika typer av fristående kurser. Arbetsgruppen har bland
annat uppdragit åt ämnena att inventera och kategorisera sitt
utbud av fristående kurser.

28T§

28T

§ 12 Utlysning av Högskoleingenjörsprogrammet i
kärnkraftteknik läsåret 2017/2018

TEKNAT 2016/123
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
- att utlysa Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik
hösten 2017 endast under förutsättning att branschen bidrar
ekonomisk i tillräcklig omfattning.
28T

§ 13 Statistik – antal antagna och reserver
Information.

Föredragande:
Emma Kristensen

28T

§ 14 Statistik – utfall vt 2016

Information.

Föredragande:
Emma Kristensen

28T

§ 15 Meddelanden från TUR

–
–

–
–
–

Föredragande:

Många aktiviteter på gång under hösten. Bland annat en Stefan Pålsson
etikkurs som precis startat.
Programenkäten genomfördes i våras (1416 svar). En
tydlig trend är att studenterna blir nöjdare. Analys av
enkäten pågår och mer information kommer under
hösten.
Nybörjarenkäten har precis gått ut till nya studenter.
TUFF-medel finns att söka, deadline är 15 september.
Excellent lärare, deadline för ansökan 18 september.
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28T

§ 16 Meddelanden från UTN

Många på UNT:s kontor är nya.
Mottagningarna för de nya studenterna pågår.
Utvärdering av sektionerna pågår med syfte att alla sektioner
ska ha ett studieråd.
Fler masterstudenter har blivit medlemmar än tidigare.
Vid protokollet

Lena Forsell

Justeras

Björn Victor

Arnold Pears

Föredragande:
Matilda Trodin
Adam Sköld

Bilaga § 10. TUN 160823

Tidplan för arbetet inom TUN och programråd hösten 2016
Version 2016-08-23
23 augusti
6 september
7 september
15 september

TUN sammanträder
Planering av höstens arbete. Statistik.
Fakultetsnämnden sammanträder.
Samordningskommitté

15 oktober

Institutionernas förslag beträffande ändringar i utbildningsplaner för
2017/18 skall lämnas till fakultetskansliet. I de fall nya kurser föreslås skall
förslaget inkludera preliminära kursplaner.
Institutionernas förslag till examinatorer för kurser inom
utbildningsprogram, fristående kurser inkl. sommarkurser (i den mån dessa
är klara) ska lämnas till fakultetskansliet.
Behörigheten för fristående kurser (läsåret 2017/18) ska finnas inlagda i
Selma.
TUN sammanträder
Ev. förslag inför fakultetsnämndens beslut om VP 2017.
Redovisning av studentenkäter, jämställdhetsstatistik och statistik över
nyregistreringar.
Examinerande lärare.
Arbetsgruppen för utbildningsutvärderingsmodell presenterar en preliminär
rapport.
Programråd om bland annat utbildningsplanerna (inklusive studieplanerna)
för läsåret 2017/2018. Programansvariga förankrar alla förslag till ändringar
med berörda institutioner (studierektorer) och program i god tid före
programråden, och följer upp programrådens utfall med berörda
institutioner och program.
Sista anmälningsdag till kurser vt 2017.

18-19 oktober

Fakultetsnämnden sammanträder. Bl.a. beslut om VP 2017.

25 oktober

29 november

Samordningskommitté om bl.a. utbildningsplanerna (inklusive
studieplanerna).
Sista dag att leverera material inför utskick av kallelsen till TUN. För PA
gäller det utbildningsplaner (inklusive studieplaner) med tillhörande
preliminära kursplaner.
TUN sammanträder
Beslut om utbildningsplaner inklusive studieplaner.
Namn och behörighet för nya kurser (både program och fristående).
Arbetsgruppen för utbildningsutvärderingsmodell presenterar sitt förslag.
Förslag till fristående kurser läsåret 2017/18, samt sommarkurser 2017, förs
in i Selma utifrån anvisningar från Studentavdelningen. Nytt kursutbud och
ändringar av särskild behörighet ska fastställas av berörd instans inom
fakulteten innan rektor fastställer utbildningskatalogen.
Fakultetsnämnden sammanträder.

14-15 december

Samordningskommitté

4 oktober

Slutet
september/oktober

30 oktober

9 november

14 november

