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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-12-16 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Torsdag 16 december 2021 kl 13:15-17:10 

Plats Zoom och Kungsmyntan, Segerstedt

Närvarande ledamöter 

Cecilia Johansson prodekan för utbildning 
Greger Thornell ordf. TUN, §1-6, 9-13 
Susanne Mirbt ordf. NUN 
Jörgen Olsson ordf. FUN, tom §12b 
Jörgen Östensson ämneskoordinator matematik 
Tobias Wrigstad ämneskoordinator datavetenskap, tom §9 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik, tom §12 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Frida Kasselstrand studentrepresentant, from §2 
Gabriel Granberg studentrepresentant  
Karla Münzner doktorandrepresentant, tom §12b 

Närvarande suppleant med rösträtt

Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant, §1 

Närvarande suppleant utan rösträtt

Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant, from §2 

Representant från TUR 

Maja Elmgren TUR

Övriga närvarande 

Björn Victor inst f informationsteknologi, §5 
Inger Sigstam studierektor matematiska inst. §7 
Susanne Paul utbildningsledare 
Anna Sjölander controller, §1-5 
Emma Kristensen utbildningsledare 
Johanna Lundmark enhetschef TN-KOM, §6 
Sara Lind utbildningsledare, §7-9 
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§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Susanne Mirbt  
 

Föredragande:  
prodekan för utbildning 

§2 Användning av Studium inom forskarutbildning 

Information.  

 

 Föredragande: 
 Susanne Paul 

§3 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: hantering av overhead 

Inventeringsfas. Lägesrapport från arbetsgruppen samt diskussion 
och insamlande av synpunkter.  

 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 Jörgen Olsson 
 Anna Sjölander 

§4 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: ämnesfaktorerna 
(tilldelningsfaktorer) 

Inventeringsfas. Lägesrapport från arbetsgruppen samt diskussion 
och insamlande av synpunkter.  

  

TEKNAT 2021/30 
 Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  
 

§5 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: fördelningsmodellen för 
statsanslag) 

Inventeringsfas. Lägesrapport från arbetsgruppen samt diskussion 
och insamlande av synpunkter.  

 

TEKNAT 2021/30 
 Föredragande: 
 Björn Victor 
  
 

§6 Kommunikationsarbete vid teknisk- naturvetenskapliga 
fakulteten 2022 

Beslut:  

- att en strategi för marknadsföring av programmen på avancerad 
nivå önskas. I övrigt tillstyrktes förslaget.  

 

UFV 2021/228 
Föredragande: 
 Johanna Lundmark 
 

§7 Kursmoduler 

Lägesrapport från arbetsgruppen samt diskussion.  

 

 
Föredragande: 
 Inger Sigstam 

§8 Kompletterande verksamhetsplan 2022, Uppsala universitet 

Information.  
 

UFV 2021/224 
 Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§9 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå och 
fakultetsgemensamma delar av allmänna studieplanen 

Information.  
 

TEKNAT 2021/301, 
TEKNAT 2021/300 
 Föredragande: 
 Susanne Paul 



 3 (4) 

§10 Förlängning av studietid för doktorand med 
förtroendeuppdrag 
 
Beslut:  

 att föreslå fakultetsnämnden att anta dessa riktlinjer för 
förlängning av studietid för doktorander med 
förtroendeuppdrag från och med  
2022-01-01.  

 att därefter se över motsvarande för MINT (centrum för 
ämnesdidaktisk forskning inom matematik, 
ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap).  

TEKNAT 2021/201 
 Föredragande: 
 Sara Lind 
  
 

§11 Riktlinjer för omtentamina för Campus Gotland 

Teknisk- naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för omtentamina 
finns på https://teknat.uu.se/digitalAssets/407/c_407460-l_3-
k_teknisk-naturvetenskaplig-fakultets-riktlinjer-for-omtentamina-
fr-ht22-teknat-2021-118.pdf.  

Beslut:  

- att efter smärre redaktionella ändringar samt ett tillägg att 
tentamen i Uppsala kan ges om det är praktiskt möjligt föreslå 
utbildningsnämnderna att fastställa riktlinjer enligt förslag  
fr.o.m. ht 2022.  

 

TEKNAT 2021/118 
 Föredragande: 
 Susanne Paul 
  
 

§12 Meddelanden 
Information.  

a) Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och 
ledarskap avvecklat.  

b) Behörighetsgivande prov.  
c) DOS-lagen.  
d) Införande av lärplattformen Studium inom teknik och 

naturvetenskap – slutrapport 

 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§13 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 
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Justeras 

 

 Cecilia Johansson 

 

Susanne Mirbt 
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