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Uppsala universitet 

Tekniska utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-01-21 

TEKNAT 2021/148 

Tid: Fredag 21 januari 2022 kl. 13:15-16:00 
Plats Zoom videomöte

Närvarande ledamöter 
Greger Thornell ordförande TUN 
Magnus Johansson lärarrepresentant 
Erland Strömstedt lärarrepresentant 
Karin Thomas lärarrepresentant 
Hans Karlsson lärarrepresentant,§1, 3-17 
Katarina Hedman yrkeslivsrepresentant 
Anna Andersson yrkeslivsrepresentant 
Karl Wildt studentrepresentant 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 
Emy Engström studentrepresentant 
Caspar Norée Palm studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Isaac Lornér studentrepresentant 
Johan Chau Söderström lärarrepresentant 
Sofia Wagrell lärarrepresentant 

Närvarande suppleanter med rösträtt
Pia Lindberg lärarrepresentant 

Närvarande suppleanter utan rösträtt 
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 
Katja Gille studentrepresentant 

Frånvarande suppleanter 
Magnus Jacobsson lärarrepresentant 
Vera Grunewald studentrepresentant 

Övriga närvarande
Emma Kristensen utbildningsledare 
Cecilia Johansson prodekan för utbildning, § 1-3 
Shi-Li Zhang professor, institutionen för elektroteknik, § 11 
Lovisa Svensson kommunikatör, Teknat-kansliet, § 12 
Mikael Jonsson akademisk koordinator, Enlight, § 13 
Stefan Pålsson TUR 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Magnus Johansson 

 

Föredragande:  
ordförande 

§ 2 Val av vice ordförande i tekniska utbildningsnämnden  
Beslut:  

− att utse Hans Karlsson till vice ordförande i tekniska 
utbildningsnämnden. 

Hans Karlsson närvarade inte vid beslutet.  
 

Föredragande:  
ordförande 

§ 3 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå – ämnesfaktorer 
Rapport från arbetsgruppen på remiss.  
Beslut: 

− att utse Hans Karlsson (smk), Pia Lindberg, Magnus 
Johansson och en student till en arbetsgrupp som skriver ett 
förslag på remissvar till nästa sammanträde. Information: 
studenterna utsåg Frida Kasselstrand. Emma Kristensen 
utgör kanslistöd.  

 

Föredragande:  
prodekan för utbildning, 
ordförande 

§ 4 Kursmoduler 
Förelåg rapport från arbetsgruppen. 
Beslut: 

- att föreslå fakultetensnämnden: 

- att fastställa enhetlig modulstorlek om 5 hp för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dvs 
kurserna kan vara 5 hp, 10 hp, 15 hp osv). 

- att vissa undantag från modulstorleken tillåts även 
fortsättningsvis. Undantag får endast göras då det är 
nödvändigt för samläsning med andra fakulteter i 
kombination med att det enbart berör det aktuella 
programmet (dvs som nuvarande regler för 
kandidatnivå). Därtill kan kortare kurser förekomma 
inom livslångt lärande, dessa får dock aldrig ingå i ett 
programs studieplan. Kurser som enbart ges som 
fristående kan också använda en annan modulstorlek. 

- att uppdra åt utbildningsnämnderna att upprätta en 
plan för övergången från 7,5 hp till 5 hp-kurser där så 
krävs för att uppfylla de nya riktlinjerna. Dock måste 
övergången vara klar senast till läsåret 2025/2026.   

 

TEKNAT 2022/13 
Föredragande: 
ordförande 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 5 Studieplaner läsåret 2022-2023 – revidering – 
högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik 
Beslut: 

− att fastställa studieplanen enligt förslag. 
 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 6 Studieplan läsåret 2022-2023 – revidering – kandidatprogram i 
ledarskap – kvalitet – förbättring, distansingången 
Beslut: 

− att fastställa studieplanen enligt förslag. 
 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 7 Studieplan läsåret 2022-2023 – revidering – 
civilingenjörsprogram 

a. Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
b. Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 

Beslut: 
− att delegera till Greger Thornell och Emma Kristensen att 

utreda om MX0147 Miljökonsekvensbeskrivning ska 
flyttas till period 2 termin 7 eller termin 9 och därefter 
fastställa studieplanen.  Kursen ska gå i samma period som 
på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. 

− att flytta 1MD030 Medicinsk informatik från termin 8, 
period 3, till termin 9, period 1, så att den går i samma 
period som på masterprogram i datavetenskap. 

 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 8 Examinatorer läsåret 2021-2022 
Förelåg förslag på justering av examinatorer för institutionen för 
samhällsbyggnad och industriell teknik, matematiska institutionen 
samt institutionen för elektroteknik. 
Beslut: 

− att utse examinatorer enligt förslag. 
 

TEKNAT 2021/203 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 9 Teknisk-naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för omtentamina 
fr.o.m. hösten 2022 
Förelåg förslag från utbildningsberedningen för att anpassa 
riktlinjerna bättre till utbildning på Campus Gotland. 
Beslut: 

− att fastställa riktlinjer enligt förslag. 
 

TEKNAT 2021/118 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 10 Tillägg av huvudområde för kurser läsåret 2022/2023 
Förelåg förslag från programråden och kursansvarig institution att 
lägga till huvudområdet teknik i kursplanerna för: 

1TM112 Datorbaserad materialmekanik I  
1TM132 MEMS för tillämpningar inom life science 
1TM114 Brottmekanik 
1TM109 Nanoporösa material med tillämpningar 

Beslut: 

TEKNAT 2021/130 
TEKNAT 2021/69 
Föredragande: 
utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

− att för 1TM132, 1TM114 och 1TM109 lägga till 
huvudområdet teknik enligt förslag. 

− att för 1TM112 delegera till Greger Thornell och Emma 
Kristensen att utreda om teknik kan skrivas fram tydligare i 
kursplanen och, om detta är möjligt, lägga till 
huvudområdet teknik.  

− att därmed även uppdatera och fastställa berörda 
studieplaner för masterprogram i materialteknik och 
masterprogram i additiv tillverkning för 2022/2023 samt 
den preliminära studieplanen för civilingenjörsprogrammet 
i teknisk fysik med materialvetenskap för 2023/2024. 

 

§ 11 Förslag på nytt masterprogram i neuromorfisk elektronik 
Information och diskussion. Förslagsställaren ombeds återkomma   
vid sammanträdet i mars.  

 

Föredragande:  
Shi-Li Zhang 

§ 12 Nybörjarenkäten ht 2021, program på avancerad nivå 
Information och diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Lovisa Svensson 

§ 13 Enlight 
Information och diskussion. 
 

 
Föredragande: 
Mikael Jonsson 

§ 14 Statistik – könsfördelning bland nyregistrerade 
programstudenter 
Information. 
 

 
Föredragande: 
utbildningsledare 
 

§ 15 Meddelanden 
Information. 

a. Kvalitetsrapport 2021, UU 
b. Kompletterande verksamhetsrapport, UU 
c. Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och 

ledarskap avvecklat 
d. Behörighetsgivande prov 
e. Införande av lärplattformen Studium inom teknik och 

naturvetenskap – slutrapport 
f. Utbildningsutvärderingar – lägesrapport 
g. Upplägg redovisning av verksamhetsrapporter 
h. TUK-konferens 16 mars 2022 
i. Utbildningsutvärderingskonferens 1 april 2022 

 

Föredragande: 
 ordförande 
 

§ 16 Meddelanden från UTN 
 Information. 
 

Föredragande: 
 studenter 
 

§ 17 Meddelanden från TUR 
 Information. 
 

Föredragande: 
 Stefan Pålsson 
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Vid protokollet 

Emma Kristensen 

Justeras

Greger Thornell Magnus Johansson 
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