PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2020-03-31

TEKNAT 2019/213

Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetens utbildningsberedning

Tid:
Plats:

tisdagen 31 mars 2020 kl. 13.15-17.30
Zoom

Närvarande ledamöter
Cecilia Johansson, ordförande, prodekan för utbildning
Greger Thornell, ordförande TUN
Susanne Mirbt, ordförande NUN
Jörgen Olsson, ordförande FUN, t.o.m. §16
Mikael Thollesson, institutionen för organismbiologi
Björn Victor, institutionen för informationsteknologi, t.o.m. §18
Jörgen Östensson, matematiska institutionen
Felix Ho, institutionen för kemi – Ångström
Lars Ericsson, institutionen för teknikvetenskaper
Sebastian Willman, institutionen för geovetenskaper
Lisa Freyhult, institutionen för fysik och astronomi
Elin Dahlborg, doktorandrepresentant, t.o.m. §18
William Eulau, studentrepresentant
Simon Bjelkendal Sterner, studentrepresentant
Representant från TUR
Maja Elmgren, ordförande TUR
Övriga närvarande
David Black-Schaffer, institutionen för informationsteknologi, §2
Jacob Höglund, institutionen för ekologi och genetik, §4
Jonas Bergquist, institutionen för kemi – BMC, §5
Gustav Cars, avdelningen för internationalisering, §6
Abigail Barker, Institutionen för geovetenskaper, §10
Susanne Paul, utbildningsledare
Emma Kristensen, utbildningsledare
Magnus Strandås, utbildningsledare
Lena Strålsjö, utbildningsledare
Sara Rosenquist, utbildningsledare, fr.o.m. §2

1.

Justeringsperson
Beslut:
- att utse Lars Ericsson att jämte ordförande justera protokollet.

Föredragande:
Prodekan för
utbildning

2.

Scalable learning
Information och diskussion.

Föredragande:
David Black-Schaffer

3.

Inrättande av nytt gemensamt masterprogram i paleobiologi PANGEA, inför start vt2021
Förslag från naturvetenskapliga utbildningsnämnden föreligger.

TEKNAT 2020/27
Föredragande:
Magnus Strandås
Sebastian Willman
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Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att anhålla hos rektor om att
inrätta masterprogram i paleobiologi - PANGEA, enligt
förslag.
- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa utbildningsplanen för
masterprogram i paleobiologi - PANGEA enligt förslag under
förutsättning att rektor inrättar programmet.
4.

Inrättande av nytt masterprogram i evolutionsbiologi, MEME, TEKNAT 2020/27
med start ht2021
Föredragande:
Jacob Höglund
Information och diskussion.

5.

Inrättande av nytt masterprogram i analytisk kemi, EACH,
med start ht2021
Information och diskussion.

TEKNAT 2020/27
Föredragande:
Jonas Bergquist

6.

EUN-ansökan
Information och diskussion.

Föredragande:
Gustav Cars

7.

Utbildningsutvärderingar – utvärderingsrapport

UFV 2019/17
TEKNAT 2017/85
Föredragande:
Ordförande TUN

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik har utvärderats under
2018. Föreligger förslag från tekniska utbildningsnämnden på
utvärderingsrapport (utifrån ett bedömarutlåtande).
Beslut:
-

8.

att bordlägga ärendet.
att uppdra åt ordförande för tekniska utbildningsnämnden samt
prodekan för utbildning att göra omformuleringar och
återkomma med ett nytt förslag till nästa sammanträde med
utbildningsberedningen.

Utbildningsutbud
Diskussion om en eventuell begränsning av antal studenter även
för program på avancerad nivå.

Föredragande:
Prodekan för
utbildning

Punkten bordlades.
9.

Förslag på förstudie för masterprogram i elektriska
drivsystem, batterier och artificiell intelligens
Beslut:
- att delegera till prodekan för utbildning att ta fram ett förslag
på arbetsgrupp (där en representant från institutionen för
elektroteknik ingår).
- att föreslå fakultetsnämnden att uppdra åt denna arbetsgrupp
att göra en förstudie kring ett eller flera möjliga
masterprogram inom elektriska drivsystem och batterier (där
artificiell intelligens kan ingå).

Föredragande:
Prodekan för
utbildning

10. Inrättande av nytt masterprogram, SINREM, med start ht2020 TEKNAT 2020/27
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eller vt2021
Information och diskussion.

Föredragande:
Abigail Barker
Magnus Strandås

UFV 2020/577
11. Remissvar för "Fusk vid antagning till högskoleutbildning –
vad händer sen?" ett slutbetänkande av Utredningen om fusk Föredragande:
Utbildningsledare
vid högskoleprovet (SOU2019:50)
Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att tillstyrka utredningens förslag.

12. Verksamhetsplanen 2021 – teknisk-naturvetenskapliga
fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF
Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att avsätta 2,1 miljoner i
verksamhetsplanen för 2021 för detta ändamål.
- att föreslå fakultetsnämnden att justera instruktionen enligt
bilaga.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för
utbildning

13. Verksamhetsplanen 2021 – ersättning för kurser som ges inom
vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Beslut:
- att uppdra åt prodekan för utbildning att komma med förslag
på nya ersättningsnivåer för kurser inom vetenskapsområdet
för medicin och farmaci.

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
Prodekan för
utbildning

14. Examensarbeten på sommaren, utanför terminstid
Inhämtande av synpunkter inför kommande beslut.
Förslaget fick stöd efter att handledare samt ”i förekommande
fall” för ämnesgranskare lagts till.

Föredragande:
Utbildningsledare

15. Kursvärderingar
Inrapportering från institutionerna.

Föredragande:
Prodekan för
utbildning

16. Meddelanden
Kom ihåg att programuppdela kursvärderingarna vid fler än 10
svarande.
Förlängning av mandatperioder map nya arbetsordningen.
Halvtidsuppföljning kvalitetsarbetet och modell för
utbildningsutvärderingar –inkom med synpunkter till
utbildningsledare senast 15 april.
Verksamhetsplanen.

Fördragande:
Prodekan för
utbildning

17. Årsrapport TUR
Information.

Föredragande:
Maja Elmgren

18. Rapport från NUN, TUN, FUN, TUR, Samverkansberedning,
Programkommittén för lärarutbildning och Utskottet för lika
villkor
Information.

Föredragande:
Ordförande NUN,
TUN, FUN, TUR,
Lisa Freyhult
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19. Lägesrapport utbildning på distans
Information och diskussion.

Föredragande:
Prodekan för
utbildning
Utbildningsledare

Vid protokollet

Emma
Kristensen

Emma Kristensen

Elektroniskt undertecknad av
Emma Kristensen
Datum: 2020.04.17 11:47:18
+02'00'

Justeras

Cecilia
Johansson

Digitalt signerad av Cecilia Johansson
DN: cn=Cecilia Johansson, c=SE,
o=Uppsala universitet,
ou=Institutionen för geovetenskaper,
email=Cecilia.Johansoon@met.uu.se
Datum: 2020.04.17 13:41:32 +02'00'

Cecilia Johansson
Ordförande

Lars
Ericsson
Lars Ericsson

Digitally signed by Lars Ericsson
DN: cn=Lars Ericsson, o=Uppsala
universitet, ou=Institutionen för
teknikvetenskaper,
email=Lars.Ericsson@angstrom.uu.
se, c=SE
Date: 2020.04.17 13:27:36 +02'00'
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