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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten 
forskarutbildningsnämnd 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-05-04 

TEKNAT 2021/150 

Tid: Onsdag 4 maj kl 09.00 
Plats Haga slott och Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62750899621

Närvarande ledamöter 
Jörgen Olsson, Ordförande 
Ann Magnusson, Sektionsrepresentant, vice ordförande 
Göran Ericsson, Sektionsrepresentant 
Joakim Widén, Sektionsrepresentant 
Anders Virtanen, Sektionsrepresentant 
Lars Holmer, Sektionsrepresentant 
Stephan Wagner, Sektionsrepresentant  
Makoto Shigei, Doktorandrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Corrado Comparotto, Doktorandrepresentant 
Neele Schmidt, Adjungerad doktorandrepresentant Campus Gotland 
 
 

Övriga ledamöter 
Susanne Paul, Utbildningsledare 
Sara Lind, Utbildningsledare, sekreterare, via Zoom 
Sofia Stenler, Utbildningsledare, §18, via Zoom 
Lena Strålsjö, Utbildningsledare, §19, via Zoom 

 

1.  Mötets öppnande  Föredragande: 
 Ordförande 

2.  Justeringsperson 

Beslut: Anders Virtanen 

Föredragande: 
 Ordförande 

3.  Föregående protokoll 

Beslut: 

− att godkänna protokoll från 2022-03-09. 

 

Föredragande: 
 Ordförande 
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4.  Meddelanden 

 
a)  Utbildningsutvärderingar – utbildning på forskarnivå 
      Kemi – institutionen för kemi-BMC 
 
Fakultetsnämnden beslutade 2022-04-26: 
− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta  

 ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga  
 uppföljningen. 

− att fastställa utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna 
       enligt förslag. 
 

b) Årlig rapport från forskarutbildningsnämnden 
     
 Fakultetsnämnden beslutade 2022-04-26: 
−  att fastställa verksamhets- och kvalitetsrapporter som avgivits 

från forskarutbildningsnämnden, naturvetenskapliga 
utbildningsnämnden och tekniska utbildningsnämnden.  

 
 

c) Beslutat regelverket inom utbildning på forskarnivå 
      
Fakultetsnämnden beslutade 2022-04-26: 
− att fastställa riktlinjer och fakultetsgemensamma delar av 

allmän studieplan för utbildning på forskarnivå, gällande 
från 1 juli 2022 

− att uppföljning av handledarutbildning och högskole-
pedagogisk utbildning ska ske. 

 
d) Inrättande av nytt forskarutbildningsämne   
 
    Teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik  
 

Fakultetsnämnden beslutade 2022-04-26: 
− 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 forskarutbildnings-
ansvarig professor för Teknisk fysik med inriktning mot 
medicinsk teknik fr.o.m. 2022-05-01. 

 
e) Revidering av riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid 

Uppsala universitet och Antagningsordning och föreskrifter för 
betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet 
(AFUU)  

a)TEKNAT 2020/47 
b)TEKNAT 2022/18 
c)TEKNAT 2021/300, 

TEKNAT 2021/301 
d)TEKNAT 2022/78 
e)UFV 2022/728, UFV 

2022/729 
f) UFV 2021/1826 
 
Föredragande:  

Ordförande  
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Rektor beslutade 2022-04-19: 
− att utse att utse att tillsätta en arbetsgrupp som gör en 

översyn av dessa dokument. 
− att reviderade dokument fastställs efter internremiss av 

konsistoriet i december 2022. 
 

f) Förstudierapport digital individuell studieplan fastställs av 
rektor 2022-05-10.     

5.  Aktuellt inom sektioner  
Sektionsrepresentanter redogjorde för aktuellt kvalitetsarbete inom 

sektion.  

Föredragande:  
Alla ledamöter 

6.  Aktuellt inom doktorandråd 
Doktorandrepresentant redogjorde för aktuellt kvalitetsarbete inom 

doktorandråd.   

Föredragande:  
Makoto Shigei 

7.  Antagningsberedning 

Förelåg följande ärenden om antagningar: 
 a) Karen Ximena Palabral Velarde, Kemi med inriktning mot 

materialkemi.  SIDA-finansierad doktorand. 
 Beslut: 

− att tillstyrka antagning av Karen Ximena Palabral 
Velarde i kemi med inriktning mot materialkemi, från 
och med 2022-06-01. SIDA-finansierad doktorand. 

− att göra ett medskick till institutionen att datumen för 
planerad disputation inte överensstämmer med 
planerad studietid och uppmana till tidig revision av 
studieplanen. 

− att göra ett medskick till institutionen att 
uppmärksamma att datumen för avtalet inte täcker hela 
den planerade studietiden för  doktoranden.  

 b) Lucas de Arruda Serra Filho. Fysik. Double degree-doktorand. 
 Beslut: 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
tillstyrka antagning av Lucas de Arruda Serra Filho i 
fysik, från och med 2022-09-01, efter att signerat avtal 
inkommit. Double degree-doktorand. 

TEKNAT 2022/1 
 
Föredragande:  

a) Ann Magnuson 
b) Göran Ericsson 

 
 

 

8.  Anhållan undantagshantering gällande avtal för double degree 
antagning 

Beslut: 

− att tillstyrka anhållan för vidare hantering. 

TEKNAT 2022/140 
Föredragande:  

Ordförande 
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9.  Utvärderingsrapporter 
Biologi - institutionen för cell- och molekylärbiologi 
Beslut: 

− att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna ska 
genomföras och att detta ska följas upp av 
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen. 

− att föreslå fakultetsnämnden att därtill uppdra åt 
forskarutbildningsnämnden att löpande följa upp 
institutionens åtgärder för att sänka genomsnittlig 
nettostudietid för doktorander. 

− att delegera till ordförande och sektionsrepresentant att 
föreslå fakultetsnämnden att fastställa utvärderingsrapport 
inklusive slutsats enligt förslag efter förtydligande om vilka 
forskarutbildningsämnen som har ingått i utvärderingen. 

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
 Anders Virtanen 
 

10. Mall för allmän studieplan 

Information och diskussion.          

TEKNAT 2022/300 
Föredragande:  
 Ordförande 
 

11.  Fastställande av studieplaner 
 
Förelåg förslag på studieplan och engelsk översättning av studieplan 
för ett nyinrättat forskarutbildningsämne: 

Teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik, TNTEKF22 
Beslut: 

− att fastställa studieplanen efter att meningen ” Vid 
tillgodoräknande av kurser inom utbildningen på forskarnivå 
fungerar huvudhandledaren som examinator” tagits bort. 

TEKNAT 2022/77 
Föredragande:  

Joakim Widén 
 

12.  Lokala beslut om tillgodoräknande   

Beslut: 

− att ta bort eventuella skrivningar om begränsningar av 
tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och/eller 
avancerad nivå i ämnesspecifika delarna av allmänna 
studieplanerna.  

TEKNAT 2021/300 
Föredragande:  
  Ordförande 

13.  Revidering av mall för individuell studieplan 

Förelåg förslag på justering av högskolepedagogisk utbildning i 
och med de reviderade riktlinjerna för utbildning på forskarnivå.   

Beslut: 

TEKNAT 2022/141 
Föredragande:  
  Ordförande 
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− att tillstyrka den nya mallen med de föreslagna ändringarna.   
 

14.  Utlysning av medel för fakultetsgemensamma kurser 2023 

Diskussion kring utlysningstext samt kring eventuella förändringar 
som föreslogs under hösten när medel till kurser för 2022 
fördelades. 
 

Beslut 

− att tillstyrka utlysningstexten efter skrivning om beställning 
av skrivarkurser tagits bort.    

TEKNAT 2022/142 
Föredragande:  
  Ordförande 

15.  Förslag på ändringar i arbetsordningen 

Beslut 

− att tillstyrka ändringarna i arbetsordningen enligt förslag. 

Föredragande:  
Ordförande och 
utbildningsledare 

16.  Vision och mål (från diskussion internatet) 

Sammanfattande diskussion från gårdagen. Materialet följs upp på 
möte under hösten.  

TEKNAT 2020/31 
Föredragande:  

Ordförande  

17.  Verksamhetsplan 2023 

Förslaget, som är kortare jämfört med tidigare år då mycket 
information flyttats till de nya riktlinjerna, bifölls. Synpunkt 
inhämtades om att i listan över forskarutbildningsansvariga 
professorer lägga till vilka ämnen som inte har nyantagning.  

Föredragande:  
Ordförande och 
utbildningsledare 

18.  Remiss av utkast till ramverk för högskolepedagogisk 
utveckling 

Synpunkter inhämtades. 

UFV 2022/713 
Föredragande: 

Sofia Stenler 

19.  Internremiss ”En framåtsyftande utredning om Uppsala 
universitet – Campus Gotland” 

Synpunkter inhämtades. 

UFV 2021/1191 
Föredragande:  

Lena Strålsjö 

 

20.  Övriga frågor 
 
a) Vårens mötestider 
     8 juni (antagningsberedning) 
 
b) Höstens mötestider 

24 augusti  
28 september 

Föredragande:  
  Ordförande 
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12 oktober (extra möte fakultetsgemensamma kurser) 
26 oktober 
10 november Utnarm 
7 december (antagningsberedning) 
 
Samtliga möten kl 9-12. 

Information och diskussion. 

21. Sammanträdets avslutning Föredragande:  
  Ordförande 

 

 
Detta protokoll är i efterhand tillgänglighetsanpassat. Version med signaturer finns i diariet 
och kan erhållas via epost till pia.westerlund@uu.se . 
 
Vid protokollet 
 

Sara Lind 
 

Justeras
 

 Jörgen Olsson 
 

 

Anders Virtanen 

 

 

mailto:pia.westerlund@uu.se
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