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PROTOKOLL nr 6
Sammanträdesdag
2022-04-26

TEKNAT 2021/143

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
områdes-/fakultetsnämnden

Tid:

Tisdagen den 26 april kl. 13:15-16:32

Plats:

Nya Ångström, Fakultetsrum 1

Närvarande ledamöter
Johan Tysk, professor, vicerektor, ordförande
Charlotte Platzer Björkman, professor, ställföreträdande vicerektor
Cecilia Johansson, universitetslektor, prodekan för utbildning
Anna Qvarnström, professor, prodekan för forskning
Marcus Lindahl, professor, prodekan för samverkan
Joachim Parrow, professor, sektionsdekan matematik-datavetenskap (§ 1-8, 14-15)
Gabriella Andersson, professor, sektionsdekan fysik
Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik
Mattias Jakobsson, professor, sektionsdekan biologi
Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap
August Wollter, doktorandrepresentant (fr.o.m. § 8)
Kajsa Wengelin, studentrepresentant
Frida Kasselstrand, studentrepresentant

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter
Anna Ivert Nordén, studentrepresentant

Företrädare för de anställda
Nils-Einar Eriksson, TCO

Frånvarande
Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi
Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot
Tina Vrieler, doktorandrepresentant (suppleant)
Robert Malmgren, SACO

Övriga närvarande
Daniel Brandell, professor (§ 14-15)
Fredrik Engelmark, samverkansledare (§ 14-15)
Jenny Nordquist, chef för UU Samverkan (§ 14-15)
Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare
Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef
Emma Kristensen, utbildningsledare (§ 1-11)
Sara Lind, utbildningsledare (§ 1-8)
Anna Sjölander, controller
Lena Strålsjö, utbildningsledare
Måns Östring, kanslichef
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§1

Justeringsperson
Beslut:
− att utse Cecilia Johansson.

§2

Lägesrapport – utbildning, forskning respektive samverkan
Skriftliga lägesrapporter samt frågestund. Prodekan utbildning
kompletterade sin lägesrapport med en kort presentation om
antagningen i den nationella sökomgången.

§3

Verksamhets- och kvalitetsrapporter
Fastställdes att verksamhets- och kvalitetsrapporter avgivits från
forskarutbildningsnämnden, naturvetenskapliga utbildningsnämnden och tekniska utbildningsnämnden. Information.

TEKNAT 2022/18
Föredragande:
Ingen föredragning

§4

Inrättande av forskarutbildningsämne Teknisk fysik med
inriktning mot medicinsk teknik
Beslut:
− att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne Teknisk fysik
med inriktning mot medicinsk teknik (Engineering Science
with specialization in Biomedical Engineering) fr.o.m.
2022-05-01
− att utse professor Maria Tenje till forskarutbildningsansvarig professor för Teknisk fysik med inriktning mot
medicinsk teknik fr.o.m. 2022-05-01.

TEKNAT 2021/150
Föredragande:
Prodekan för utbildning

§5

Utbildningsutvärderingar – utbildning på forskarnivå
Kemi – institutionen för kemi-BMC

TEKNAT 2020/47
UFV 2021/30
Föredragande:
Prodekan för utbildning

Beslut:
− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta
ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga
uppföljningen
− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsats enligt
förslag.
§6

Utbildningsutvärderingar – utbildning på grund- och
avancerad nivå
Masterprogram i inbyggda system
Beslut:
− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta
ska följas upp av tekniska utbildningsnämnden i den årliga
uppföljningen
− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsats enligt
förslag.

Föredragande:
Vicerektor

TEKNAT 2017/85
Föredragande:
Prodekan för utbildning
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§7

Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
Beslut:
a. att fastställa direktiv enligt förslag

TEKNAT 2021/30,
TEKNAT 2021/276
Föredragande:
Prodekan för utbildning

b. att i verksamhetsplanen för 2024 ta bort det fasta beloppet i
UGA-modellen och istället lägga medlen till fördelningen
till kurserna. Tilldelningen justeras för att inte ändras på
grund av detta, mer än vad avser den avgiftsfinansierade
utbildningen (vilken ska justeras).
§8

Regelverket inom utbildning på forskarnivå
Beslut:
− att fastställa riktlinjer och fakultetsgemensamma delar av
allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, gällande
från 1 juli 2022
− att uppföljning av handledarutbildning och högskolepedagogisk utbildning ska ske.

TEKNAT 2021/300,
TEKNAT 2021/301
Föredragande:
Prodekan för utbildning,
utbildningsledare Sara
Lind

§9

Fakultetens satsning på livslångt lärande
Beslut:
− att under perioden 2023-2027 avsätta 2,9 mnkr per år (totalt
14,5 mnkr) för att utveckla fakultetens utbud av utbildning
för livslångt lärande.

TEKNAT 2021/18
Föredragande:
Prodekan för utbildning,
utbildningsledare Lena
Strålsjö

TEKNAT 2022/97
§ 10 Förslag på nya utbildningsprogram
Föredragande:
Beslut:
Prodekan för utbildning
− att det för närvarande inte är aktuellt att låta fullständiga
programförslag utvecklas
− att när det finns resurser i form av statsanslag för ytterligare
utbildningsprogram prioritera bland olika utbildningsprogram, både programförslagförslag (ej fullständiga) och
befintliga program.

§ 11 VP 2023: Fakultetens fond för pedagogisk förnyelse 2023
Beslut:
− att avsätta 2,1 mnkr av utbildningsanslaget till utlysning
avseende fonden för pedagogisk förnyelse
− att fastställa utlysningstext ”TUFF – pedagogisk fond
2023” enligt förslag
− att delegera till arbetsutskottet att fördela TUFF-medel till
projekt.

TEKNAT 2021/276
Föredragande:
Prodekan för utbildning
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§ 12 VP 2023: Förändring av modellerna för fördelning av
statsanslaget för forskning
Beslut:
− att alla delar i institutionsresursen läggs i samma tabell
− att studiestödet finns kvar som bilaga i VP23, men endast
som beräkningsunderlag
− att studiestödet utökas till 800 tkr per examina
− att examina som reserverades i VP 2022 och som skall
utbetalas i VP23 ligger kvar på tidigare nivån 700 tkr per
examina
− att allmän och lokal resurs tas bort som egna bilagor.
Medlen från dessa läggs i en ny kolumn i tabellen för
institutionsresursen, kolumn D. Denna kolumn beräknas
som andel av forskningsprogrammens bastilldelning
− att innebörd av C. ”Undervisningstid i förhållande till
forskning” förtydligas genom att benämnas ”Deltagande i
undervisning från universitetslektorer och professorer”.

TEKNAT 2021/276
Föredragande:
Prodekan för forskning,
controller Anna Sjölander

TEKNAT 2022/21
§ 13 Verksamhetsrapporter för 2021 från centrumbildningar som
Föredragande:
rapporterar direkt till fakultetsnämnden
Ingen föredragning
Information och frågestund om rapporter från hälften av de
centrumbildningar som rapporterar till nämnden. Resterande åtta
rapporter redovisades vid nämndmötet den 15 mars. Fastställdes att
verksamhetsrapporter avgivits från följande centrumbildningar
utan egen anställd personal:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Medtech Science and Innovation (Medtech)
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS)
Uppsala Multidisc. Center for Adv. Comp. Science (UPPMAX)

EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS)
Centrum för naturkatastroflära (CNDS)
Strategiskt forskningsområde för e-vetenskap (eSSENCE)
Strategiskt forskningsområde för energi (STandUP)

Noterades att verksamheten inom ENCCS planeras att avslutas vid
Uppsala universitet 2022.
§ 14 Samarbeten inom grön omställning
Betydande satsningar kommer att göras i den gröna omställningen
för att nå miljö- och klimatmål och öka konkurrenskraften.
Information.

Föredragande:
Prodekan för samverkan,
professor Daniel Brandell,
Jenny Nordquist och
Fredrik Engelmark (UU
Samverkan)

§ 15 Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Volvo
Cars
Den 20 april formaliserades ett bilateralt partnerskap med Volvo.
Information.

UFV 2022/815
Föredragande:
Prodekan för samverkan,
professor Daniel Brandell
Fredrik Engelmark (UUS)
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§ 16 Uppsala kunskapsfestival
Information. Tanken är att genomföra denna vartannat år.

UFV 2021/2533
Föredragande:
Prodekan för samverkan

§ 17 Vetenskapsområdets årsredovisning 2021 (helårsbokslut)
Information.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Controller Anna
Sjölander

§ 18 Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
Lägesinformation.
§ 19 Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete 2022 på fakultetsnivå
Information.
§ 20 Promotorer till kommande promotioner
Beslut:
− att till fakultetens promotor vid promotionen den 26 maj
2023 utse professor Svante Janson, matematiska institutionen.
§ 21 Internremiss: Utredning om Uppsala universitet – Campus
Gotland
Diskussion. Inriktningen är att fastställa fakultetens yttrande vid
nämndens möte den 7-8 juni.

Föredragande:
Stf vicerektor, prodekan
för forskning
TEKNAT 2022/102
Föredragande:
Stf vicerektor

Föredragande:
Vicerektor

UFV 2021/1191
Föredragande:
Stf vicerektor

§ 22 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden
Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje
sammanträde informeras om pågående och avslutade anställningsoch befordringsärenden gällande professor, universitetslektor och
biträdande universitetslektor. Skriftlig information om läget 19
april.
§ 23 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2022-03-08—2022-04-19
Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje
sammanträde få information om vilka beslut arbetsutskottet på
delegation fattat om att utse programansvariga professorer och
forskarutbildningsansvariga professorer samt ledamöter i olika
organ genom fyllnadsval. Skriftlig information om beslut under
perioden 8 mars-19 april.
§ 24 Meddelanden
Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har
beslutats om sedan förra fakultetsnämnden.

Föredragande:
Vicerektor, kanslichef

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 7-8 juni (internat lunch-lunch)
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Vid protokollet

Per Andersson
Justeras

Johan Tysk

Cecilia Johansson

