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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2020-10-09

TEKNAT 2020/179

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten utbildningsberedning

Tid:

Fredag 9 oktober 2020 kl 13:15-17:22

Plats

Zoom

Närvarande ledamöter
Cecilia Johansson
Susanne Mirbt
Greger Thornell
Jörgen Olsson
Jörgen Östensson
Ingela Nyström
Lisa Freyhult
Lars Ericsson
Felix Ho
Mikael Thollesson
Sebastian Willman
Karl Wildt
Mikael Thollesson

prodekan för utbildning
ordf. NUN
ordf. TUN, §1-8
ordf. FUN
ämneskoordinator matematik
ämneskoordinator datavetenskap, §2-3, 9-10
ämneskoordinator fysik
ämneskoordinator teknik
ämneskoordinator kemi
ämneskoordinator biologi
ämneskoordinator geovetenskap, §2-3, 7-10
studentrepresentant
ämneskoordinator biologi

Frånvarande ledamöter
Simon Bjelkendal Sterner

studentrepresentant

Suppleant med rösträtt
Fredrik Jonasson

studentrepresentant

Representant från TUR
Maja Elmgren

TUR, §2-3, 9-10

Övriga närvarande
Susanne Paul
Emma Kristensen
Sara Rosenquist
Lena Strålsjö
Sara Lind

utbildningsledare, §1,4-8
utbildningsledare
utbildningsledare, §2-3, 6-7
utbildningsledare, §2-3, 7-8
utbildningsledare
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Ärendenummer

Ärende

Föredragande

§1

Justeringsperson
Beslut: Jörgen Olsson

Föredragande:
prodekan för utbildning

§2

Verksamhetsplan 2021

TEKNAT 2020/04
Föredragande:
prodekan för utbildning
Emma Kristensen

a) Bilagor och text
b) UPPMAX
Beslut:
− att i prognosen lägga till temporära fristående kurser samt
tvärvetenskapliga kurser inom fysik och temporära
fristående kurser inom Cemus.
− att inte tilldela enheten för studentservice medel för 10%
mastersamordning.
− att i bilaga 1.1 avsätta medel för användning av UPPMAX
men att i detta skede inte besluta något för kommande år.
− att delegera till Cecilia Johansson att skriva en text om
budgetpropositionen och fakultetens planer på fortsatt
arbete med livslångt lärande samt en text om UPPMAX.
− att lägga till ett förtydligande om att den längre
handledarutbildningen rekommenderas biträdande
handledare i bilaga 4.1.
− att tilldela ämneslärarrådet medel (i bilaga 1.1) enligt
äskande men inte som programmet till förfogande.
− att tilldela UTN medel för internationalisering enligt
äskande men inte för kompendieförsäljning (bilaga 1.9).
− att därefter föreslå fakultetsnämnden att fastställa
verksamhetsplanen för grundnivå och avancerad nivå enligt
förslag.
§3

Verksamhetsplan 2020 och framåt
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

TEKNAT 2019/42
Föredragande:
Emma Kristensen

Beslut:
− att föreslå fakultetsnämnden att, för institutionerna inom
fakulteten, flytta bokföringen av slutjusteringen till efter
årsskiftet, det vill säga januari 2021 för år 2020.
§4

Utbildningsplan för masterprogram i materialvetenskap läsåret TEKNAT 2020/258
Föredragande:
2021-2022
Beslut:
− att delegera till Cecilia Johansson att justera kurskoden för
neutronspridning.
− att därefter föreslå fakultetsnämnden att fastställa
utbildningsplanen (inklusive studieplanen) enligt förslag.

ordf. NUN
Susanne Paul
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Ärendenummer

Ärende

Föredragande

§5

Utbildningsutvärderingar 2019 - UGA

TEKNAT 2017/83

Förelåg förslag från NUN på utvärderingsrapport för
masterprogram i hållbar utveckling (utifrån bedömarutlåtande).

UFV 2019/17
Föredragande:
ordf. NUN

Beslut:
− att föreslå fakultetsnämnden att besluta att de föreslagna
åtgärderna ska genomföras och att detta ska följas upp av
naturvetenskapliga utbildningsnämnden.
− att därtill föreslå fakultetsnämnden att uppdra åt
naturvetenskapliga utbildningsnämnden att kontinuerligt
följa upp utvecklingen av programmet särskilt med
avseende på dess tvärvetenskapliga karaktär och dess arbete
med identifiering av sitt huvudämne, vilket bedöms vara en
nödvändig åtgärd.
− att delegera till Susanne Mirbt och Cecilia Johansson att
omformulera förslaget till fakultetsnämndens slutsats så att
det framgår att programmet håller tillräcklig kvalitet.
− att efter ovan justeringar föreslå fakultetsnämnden att
fastställa utvärderingsrapporten.
§6

Utbildningsutbud
Beslut:
− att utse en arbetsgrupp som uppdras att ta fram ett förslag
på principer för att begränsa antalet studenter på program
på avancerad nivå, inklusive när det gäller att inte längre
utlysa program.
− att till denna arbetsgrupp utse Lars Ericsson, Felix Ho och
Cecilia Johansson (sammankallande) samt student/er (utses
av UTN och Rindi).
− att gruppen slutrapporterar på utbildningsberedningens
sammanträde i mars, samt att gruppen delrapporterar på
tidigare möten.

§7.

Riktlinjer för examination på distans
Beslut:
− att eventuella ytterligare synpunkter skickas till Sara
Rosenquist senast den 20 oktober.

§8.

Utlysning magister- och masterprogram
Förslag att utlysa samtliga program på avancerad nivå enbart i den
internationella utlysningen from ht 22.
Diskussion.

Föredragande:
prodekan för utbildning

UFV 2020/2118
Föredragande:
Sara Rosenquist

Föredragande:
prodekan för utbildning
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Ärendenummer

Ärende

§9.

Meddelanden

Föredragande
Föredragande:
prodekan för utbildning

Information.
§10. Rapport från NUN, TUN, FUN, TUR, samverkansberedning,
utskottet för lika villkor och studentkårer
Information.

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

Vid protokollet

Emma
Kristensen

Elektroniskt undertecknad
av Emma Kristensen
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Johansson
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