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,Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-04-28 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Torsdag 28 april mars 2022 kl 13:15-15:30 
Plats Zoom

Närvarande ledamöter 
Cecilia Johansson prodekan för utbildning 
Greger Thornell ordf. TUN 
Susanne Mirbt ordf. NUN 
Jörgen Olsson ordf. FUN 
Jörgen Östensson ämneskoordinator matematik 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi, from §2 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Karla Münzner doktorandrepresentant 
Colin Andersson studentrepresentant 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Tobias Wrigstad ämneskoordinator datavetenskap 

Närvarande suppleant utan rösträtt
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 

Representant från TUR 
Maja Elmgren TUR, from §3

Övriga närvarande 
Susanne Paul utbildningsledare 
Emma Kristensen utbildningsledare 
 
 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Frida Kasselstrand  

Föredragande:  
prodekan för utbildning 

§2 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

TEKNAT 2021/30, 
TEKNAT 2021/276 
 Föredragande: 
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Information om fakultetsnämndens direktiv för förslagsfasen samt 
beslut om fasta belopp.  

 prodekan för utbildning 
 

§3 Fakultetens verksamhetsplan 2023 

a) Bilaga 1.1 Fördelning av statsanslag och studieavgifter till 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

b) VP-texten 

Beslut:  

- att arbeta vidare med ett förslag där  

- UPPMAX ersätts på samma sätt som 2022 (dvs 50% 
av kostnaden), 

- 200 tkr avsätts för prodekan till förfogande,  

- 15 tkr avsätts för nationell kurs för pedagogiskt 
sakkunniga.  

- att be TN-STU ge en lägesrapport om satsningen på 
studieteknik samt redovisa hur resursökningen för lika 
villkor fallit ut.  

- att i bilaga 3.1 se över Rullan och studentgemensamma ytor. 

- att äskanden från LärNat enbart beaktas på fakultetsnivå, 
inte institutionsnivå. Beredningen önskar att LärNat äskar 
tillsammans med UTN:s äskande.  

TEKNAT 2021/276 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning, 
Emma Kristensen 
 

§4 Meddelanden 
Information.  
Rapport från fakultetsnämnden:  

a) masterprogram i neuromorfiska elektroniska system 

b) utbildningsutvärderingar: masterprogram i inbyggda system 
och forskarutbildning inst f kemi – BMC.   

c) teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
universitetspedagogiska förnyelsefond (TUFF)  

d) fakultetens satsning på livslångt lärande 

e) regelverket för utbildning på forskarnivå  

f) strategiska partnerskap  

g) samarbeten inom grön omställning 

h) Uppsala kunskapsfestival  
 

Information om andra ärenden:  

i) utredning av Testa Center  

j) kompetenslyft för klimatomställningen 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
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k) Gotlandsutredningen

§5 Rapport från NUN, TUN, FUN, TUR, samverkansberedning,
utskottet för lika villkor och studentkårer 

Information.  

Föredragande: 
 ordförande NUN, TUN,  
FUN, TUR, studenter 

Vid protokollet 

Emma Kristensen 

Justeras 

 Cecilia Johansson Frida Kasselstrand 
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