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PROTOKOLL NR 6
Sammanträdesdag
2021-03-02

TEKNAT 2020/183

Uppsala universitet

Tekniska utbildningsnämnden

Tid:

Tisdag 2 mars 2021 kl 13:15-17:10

Plats

Zoom videomöte

Närvarande ledamöter
Greger Thornell
Karin Thomas
Johan Chau Söderström
Erland Strömstedt
Hans Karlsson
Erik Lewin
Katarina Hedman
Anna Andersson
Pelle Rangsten
Karl Wildt
Nir Teyar
Ylva Jansson
Jacob Stålhammar
Agnes Olofsson

ordförande TUN
lärarrepresentant
lärarrepresentant, §11-12
lärarrepresentant, from §2
lärarrepresentant, tom §12
lärarrepresentant
yrkeslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant, tom §12
yrkeslivsrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant

Frånvarande ledamöter
Jan Andersson

lärarrepresentant

Närvarande suppleant med rösträtt
Sofia Wagrell

lärarrepresentant

Närvarande suppleanter utan rösträtt
Amanda Gustafsson
Albin Åbrink
Casper Fredriksson de Rond

studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant

Frånvarande suppleant
Magnus Jacobsson

Övriga närvarande

lärarrepresentant
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Emma Kristensen
Mikael Jonsson
Stefan Pålsson

utbildningsledare
Enlight, §2
TUR

Ärendenummer

Ärende

Föredragande

§1

Justeringsperson
Beslut: Sofia Wagrell

Föredragande:
Ordförande

§2

Enlight
Information och diskussion.

Föredragande:
Mikael Jonsson

§3

Nya kurser läsåret 2021-2022
Förslag på fullständiga kursplaner enligt bilaga.
Beslut:
− att fastställa kursplanerna för 1TG307, 1TG308, 1TM144,
1TS317, 1TS318, 1TS319, 1TS320, 1TS321 och 1TS322
enligt förslag.
− att för övriga kurser inom enbart tekniska
utbildningsnämndens ansvarsområde delegera till Greger
Thornell och Emma Kristensen att justera kursplanerna
enligt bilaga och därefter fastställa kursplanerna.
− att tillstyrka kursplanen för 1DT098 enligt förslag.
− att för övriga kurser inom tekniska och naturvetenskapliga
utbildningsnämndernas gemensamma ansvarsområde
delegera till Greger Thornell och Emma Kristensen att
justera kursplanerna enligt bilaga och därefter tillstyrka
kursplanerna.

TEKNAT 2020/259
Föredragande:
Utbildningsledare

§4

Ny sommarkurs 2021

TEKNAT 2020/259
Föredragande:
Utbildningsledare

Förslag på fullständig kursplan för 1FA456 Reaktorfysik med
Python
Beslut:
− att delegera till Greger Thornell och Emma Kristensen att
justera kursplanen så att kursens fokus på kärnfysik
tydligare framgår i kursmålen och därefter fastställa
kursplanen enligt förslag.
§5

Studieplaner läsåret 2021/2022
Förslag på ändringar fanns för nedan utbildningsprogram.
Masterprogram i energiteknik
Masterprogram i inbyggda system
Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
Beslut:
− att fastställa revidering av studieplanerna enligt förslag.

TEKNAT 2020/258
Föredragande:
Utbildningsledare
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Ärendenummer

Ärende

Föredragande

§6

Behörighet till program som börjar på grundnivå samt
utbildningsplaner för dessa program läsåret 2022/2023
Områdesbehörigheterna försvinner för programtillfällen from
ht2022.
Beslut:
− att för civilingenjörsprogrammen fastställa behörigheten
Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1,
Matematik 4/Matematik E.
− att för högskoleingenjörsprogrammen fastställa
behörigheten Grundläggande behörighet och Fysik 2,
Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D.
− att för kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring
föreslå fakultetsnämnden att föreslå rektor att fastställa
behörigheten Grundläggande behörighet och Matematik 3b
eller 3c/Matematik C.

TEKNAT 2021/70
Föredragande:
Utbildningsledare

§7

Kursplaner from läsåret 2022/2023
Områdesbehörigheterna försvinner för kurstillfällen from ht 2022.
Beslut:
− att för kurser inom tekniska utbildningsnämndens
ansvarsområde fastställa den behörighet utryckt i
gymnasiekurser som motsvarar nuvarande
områdesbehörighet.
− att för kurser inom naturvetenskapliga
utbildningsnämndens och tekniska utbildningsnämndens
gemensamma ansvarsområde tillstyrka den behörighet
utryckt i gymnasiekurser som motsvarar nuvarande
områdesbehörighet.

TEKNAT 2021/69
Föredragande:
Utbildningsledare

§8

Inrättande av masterprogram i kvantteknologi samt
huvudområde kvantteknologi på avancerad nivå
Beslut:

TEKNAT 2020/25
Föredragande:
Ordförande

− att föreslå fakultetsnämnden att anhålla hos rektor om att
inrätta masterprogram i kvantteknologi samt huvudområdet
kvantteknologi på avancerad nivå.
§9

Inrättande av masterprogram i elektriska framdrivningssystem TEKNAT 2020/127
Föredragande:
samt huvudområde elektroteknik på avancerad nivå
Ordförande
Beslut:
− att föreslå fakultetsnämnden att anhålla hos rektor om att
inrätta masterprogram i elektriska framdrivningssystem
samt huvudområdet elektroteknik på avancerad nivå.

§ 10 Inrättande av masterprogram i batteriteknik och energilagring
samt huvudområde batteriteknik på avancerad nivå

TEKNAT 2020/127
Föredragande:
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Ärendenummer

Ärende
Delrapport på förslaget.
Information och diskussion.

Föredragande
Ordförande

§ 11 Internremiss mål och strategier för fakulteten
Beslut:
− att delegera till Greger Thornell att utifrån diskussionen på
mötet sammanställa de inkomna synpunkterna och därefter
lämna in nämndens remissvar.

TEKNAT 2020/31
Föredragande:
Ordförande

§ 12 Programansvarigas respektive institutioners
verksamhetsrapporter för 2020
Information och diskussion.

TEKNAT 2021/68
Föredragande:
Ordförande

TEKNAT 2021/68
§ 13 Verksamhets- och kvalitetsrapport från Tekniska
Föredragande:
utbildningsnämnden, TUN, 2020
Ordförande
Beslut:
− att delegera till Greger Thornell att skriva en rapport som är
i linje med diskussionen på mötet.

§ 14 Årsrapport TUR 2020
Information.

TEKNAT 2021/8
Föredragande:
Stefan Pålsson

§ 15 Meddelanden
Information.

Föredragande:
Ordförande

§ 16 Meddelanden från UTN
Information.

Föredragande:
Studenter

§ 17 Meddelanden från TUR
Information.

Föredragande:
Stefan Pålsson

§ 18 Sammanträdets avslutning

Vid protokollet

Emma Kristensen

Justeras
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Sofia Wagrell
Greger Thornell

