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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-09-22 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Onsdag 22 september 2021 kl 13:15-17:23 

Plats Zoom

Närvarande ledamöter 

Cecilia Johansson prodekan för utbildning 
Susanne Mirbt ordf. NUN 
Jörgen Olsson ordf. FUN 
Jörgen Östensson ämneskoordinator matematik 
Tobias Wrigstad ämneskoordinator datavetenskap, §1-3d, §3h-13 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap, §1-10 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 
Karla Munzner doktorandrepresentant 
Gabriel Granberg studentrepresentant  

Frånvarande ledamöter 

Greger Thornell ordf. TUN 

Suppleant utan rösträtt 

Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 

Representant från TUR 

Maja Elmgren TUR, §3k-13

Övriga närvarande 

Lena Klintberg Studium-projektet, §12a 
Susanne Paul utbildningsledare 
Sara Rosenquist utbildningsledare, §3d-13  
Emma Kristensen utbildningsledare 
Lena Strålsjö utbildningsledare, §1-3b 
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§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Lisa Freyhult 

 

Föredragande:  
 prodekan för utbildning 

§2 Statistik – antal nyregistrerade på program ht 2021 

Information.  
 

 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§3 Verksamhetsplanen 2022 – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
 
Beslut:  

- att arbeta vidare med ett förslag där:  
- 750 tkr avsätts för utveckling av livslångt lärande (bilaga 

1.1), 
- medel för 30% av en tjänst avsätts för fortsatt arbete med 

fakultetens satsning på livslångt lärande (bilaga 3.1), 
- ämneslärarrådet tilldelas 10 tkr för olika aktiviteter (bilaga 

1.1), 
- 125 tkr avsätts för internationell rekrytering enligt förslag 

(bilaga 1.1),  
- studentföreningar tilldelas medel efter ett par justeringar i 

förslaget,   
- VP-texten blir enligt förslag,   
- programansvariga och biträdande programansvariga inte kan 

ha en lägre kontering än 10% för en individ.  
 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
 Lena Strålsjö   
 Emma Kristensen    
 Sara Rosenquist 

§4 Verksamhetsplan 2022 – utbildning på forskarnivå 

Förslag till beslut:  

- att delegera till FUN att tillstyrka slutgiltigt förslag.  
 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 ordförande FUN  
 Susanne Paul   

§5 Kursstorlek - moduler 

Beslut:  

- att utse en arbetsgrupp som tar fram underlag med avseende 
på modulstorlekar på kurser inom fakulteten.  

- att arbetsgruppen består av 

3 programansvariga (en från vardera samordningskommitté) 
1 representant från NUN 
1 representant från TUN 
3 studenter 
1 representant från utförarorganisationen (exempelvis en 
studierektor) 
 
Utbildningsledare utgör kanslistöd 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
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Respektive instans utser sina representanter. Representanten 
från utförarorganisationen utses av prodekan för utbildning. 
Arbetsgruppen utser en ordförande inom sig.  

- att arbetsgruppen ska sammanställa en rapport med för- och 
nackdelar med 5 hp- respektive 7,5 hp-moduler samt med 
ett enhetligt modulsystem (där enstaka välmotiverade 
undantag kan förekomma för ett enskilt program).  

- att arbetsgruppen ska samla in synpunkter från tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningsnämnderna, prefekter, 
utbildningsberedningen, samordningskommittéerna (för 
programansvariga), schemaläggare, studievägledare, TUR, 
UTN samt Rindi.  

- att arbetsgruppen ska delrapportera till prodekan för 
utbildning i november.  

- att arbetsgruppen ska ha ett färdigt förslag kring 
modulstorlekar (grundnivå och avancerad nivå) till 
utbildningsnämndernas sammanträden i januari.  

Beslut planeras fattas av fakultetsnämnden under våren.  
  

§6 Verksamhetsplan 2023 – översyn av ämnesfaktorer och 
modellen 

Information.  
 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  

§7 Utbildningsutvärderingar: återrapportering årliga 
fokusområden 2020 

Information.  

TEKNAT 2017/83 
Föredragande: 
 Prodekan för utbildning 
 

§8 Revidering av riktlinjer för omtentamina 

Beslut:  

- att efter ett smärre förtydligande föreslå NUN och TUN 
revidering av riktlinjerna för omtentamina efter förslag. 

  

TEKNAT 2021/118 
Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§9 Periodindelning läsåret 2022/2023 

Beslut:  

- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa periodindelning 
enligt förslag. 

  

TEKNAT 2021/239 
Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§10 Avveckling av högskoleingenjörsprogrammet i 
kvalitetsutveckling och ledarskap  

Beslut:  

TEKNAT 2021/175 
Föredragande: 
 Emma Kristensen  
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- att tillstyrka förslaget att anhålla hos rektor om att avveckla 
högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och 
ledarskap från och med 2022-07-01.  

  

§11 Justering av arbetsordningen 

Beslut: 

- att föreslå att ordförande för samordningskommittéerna ska 
vara ordförande för naturvetenskapliga eller tekniska 
utbildningsnämnden eller den programansvarig som denna/e 
utser.  

- att föreslå att även biträdande programansvarig ska ha 
läraranställning och inte samtidigt vara ämneskoordinator 
eller liknande, på samma sätt som för programansvarig.   

  

TEKNAT 2019/177 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§12 Meddelanden 

Information.  

 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

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

Information.  

 

Föredragande: 
 ordförande  FUN, TUR,  
studenter 

Vid protokollet 

 

Emma Kristensen 

Justeras

 

 Cecilia Johansson 

 

Lisa Freyhult 
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