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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-10-07 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Torsdag 7 oktober 2021 kl 13:15-17:00 
Plats Zoom och Tuvstarren, Segerstedthuset

Närvarande ledamöter 
Cecilia Johansson prodekan för utbildning 
Greger Thornell ordf. TUN 
Susanne Mirbt ordf. NUN 
Jörgen Olsson ordf. FUN 
Jörgen Östensson ämneskoordinator matematik 
Tobias Wrigstad ämneskoordinator datavetenskap, §2b-j, 3, 6-7 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Karla Munzner doktorandrepresentant 
Gabriel Granberg studentrepresentant  

Frånvarande suppleant 
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 

Representant från TUR 
Maja Elmgren TUR

Övriga närvarande 
Susanne Paul utbildningsledare 
Sara Rosenquist utbildningsledare, §2a-f 
Emma Kristensen utbildningsledare 
 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Annica Nilsson 

 

Föredragande:  
 prodekan för utbildning 
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§2 Verksamhetsplanen 2022 – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Beslut:  
- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa verksamhetsplanen 

för grundnivå och avancerad nivå enligt förslag. 
 

- att en utvärdering av hur basåret bidrar till breddad rekrytering 
ska göras, som ett underlag till framtida storlek. 

 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning  
 Emma Kristensen    

§3 Verksamhetsplan 2023 – översyn av fördelningsmodellen av 
statsanslag, inklusive overhead. Inventeringsfas.  

Förslag till beslut:  

- att utse en arbetsgrupp för inventeringsfasen av översyn av 
fördelningsmodellen samt att utse en arbetsgrupp för 
översyn av hanteringen av overhead (”fasta belopp”).  

- att respektive arbetsgrupp består av tre (eller fyra) anställda 
samt en student. Kanslistöd ges.  

- att åt respektive arbetsgrupp uppdra att ta fram förslag samt 
diskutera med de grupper som anges i direktivet.  

- att åt respektive arbetsgrupp uppdra att leda en diskussion 
på utbildningsberedningens sammanträde i november och 
att presentera ett förslag på rapport på sammanträdet i 
december.  

- att ledamöterna senast den 14 oktober inkommer till Cecilia 
Johansson och Emma Kristensen med förslag på deltagare i 
arbetsgrupperna (med en kort motivering). Cecilia 
Johansson sätter ihop förslag på arbetsgrupper och beslut 
fattas per capsulam.   

 

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  

§4 Huvudområden 
Beslut:  

-att föreslå fakultetsnämnden att utse ansvarig 
ämneskoordinator för respektive huvudområde enligt förslag.  
 

TEKNAT 2021/258 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  

§5 Utvärderingsrapport forskarutbildning 
Biologi - institutionen för organismbiologi 

Beslut: 

- att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna ska 
genomföras och att detta ska följas upp av 
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen. 

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
 ordförande FUN  
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- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa 
utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt förslag.  

 

Vid protokollet 
 

Emma Kristensen 

Justeras
 

 Cecilia Johansson 

 

Annica Nilsson 
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