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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2021-10-07 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Torsdag 11 november 2021 kl 13:15-16:51 
Plats Zoom och Södra fakultetsrummet, Ångström

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, tom §11 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 
Karla Münzner doktorandrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Gabriel Granberg studentrepresentant  

Närvarande suppleant  med  rösträtt
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 

Representant från TUR 
Maja Elmgren TUR, tom §3

Övriga närvarande 
Inger Sigstam studierektor matematiska inst. §2-3 
Susanne Paul utbildningsledare 
Sara Rosenquist utbildningsledare, §1-5, 10-14 
Emma Kristensen utbildningsledare 
Johanna Lundmark enhetschef TN-KOM, §1-2 
Sami Vihriälä projektledare TN-KOM, §11 

§ 1 Justeringsperson Föredragande:  
prodekan för utbildning 
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Beslut: Mikael Thollesson  
 

§2 Kommunikationsarbete vid teknisk- naturvetenskapliga 
fakulteten 2022 

Information och diskussion inför utlåtande vid nästkommande 
sammanträde.  
  

UFV 2021/228 
Föredragande: 
 Johanna Lundmark 
 

§3 Kursmoduler 

Diskussion och insamlande av synpunkter.  

  

Föredragande: 
 Inger Sigstam 

§4 Utbildningsplaner (förutom studieplaner) läsåret 2022-2023  - 
nya masterprogram 
Förslag från utbildningsnämnderna fanns.  
Masterprogram i  

a) Biofysik  
b) Batteriteknik och energilagring 
c) Elektriska framdrivningssystem 
d) Kvantteknologi 

Beslut:  
- att efter att programnamnet skrivits ut på engelska även under 
beslutsstycket tillstyrka utbildningsplanerna enligt förslag inför 
beslut i fakultetsnämnden. 

 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande:  
 ordförande NUN 
 ordförande TUN 
  

§5 Studieplaner läsåret 2022-2023  - nya masterprogram 
Förslag från utbildningsnämnderna fanns.  
Masterprogram i  

a) Biofysik  
b) Batteriteknik och energilagring 
c) Elektriska framdrivningssystem 
d) Kvantteknologi 

Beslut:  
- att tillstyrka studieplanerna enligt förslag inför beslut i 
fakultetsnämnden. 
  

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
 ordförande NUN 
 ordförande TUN 
 

§6 Utbildningsutvärderingar 2020 – utvärderingsrapport 
masterprogram i industriell ledning och innovation 

Förslag från tekniska utbildningsnämnden fanns.  
Beslut:  

- att föreslå fakultetsnämnden att besluta att de föreslagna 
åtgärderna ska genomföras och att detta ska följas upp av tekniska 
utbildningsnämnden.  

TEKNAT 2017/85 
Föredragande: 
 Ordförande TUN  
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- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa utvärderingsrapporten 
inklusive slutsatsen enligt förslag. 
  

§7 Utvärderingsrapport 2020 – utvärderingsrapport 
masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 

Förslag från naturvetenskapliga utbildningsnämnden fanns.  
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 särskilt följa arbetet 
med de åtgärder programansvarig föreslår i årliga uppföljningen för 
identifierade svagheter som inte har beaktats i 
utvärderingsrapporten, vilket bedöms vara en nödvändig åtgärd. 
Dessa åtgärder ska vara genomförda vid utgången av 2023. 
- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa utvärderingsrapporten 
inklusive slutsatsen enligt förslag. 
 

TEKNAT 2017/85 
Föredragande: 
 Ordförande NUN  

§8 Utvärderingsrapporter  

Förslag från forskarutbildningsnämnden finns. 

a) Teknik - institutionen för elektroteknik 
b) Teknik – institutionen för samhällsbyggnad och industriell 

teknik 
Beslut: 

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

 -att förslå fakultetsnämnden att fastställa utvärderingsrapporterna 
inklusive slutsatserna enligt förslag. 
  

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
 Ordförande FUN  

§9 Ledamöter i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
universitetspedagogiska råd (TUR) 2022 

Kontering av ledamöter. 
Beslut:  
- att föreslå fakultetsnämnden att kontera ledamöter i TUR 2022-
01-01 tom 2022-12-31 enligt bilaga.  
 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§10 Internremiss reviderade riktlinjer för kursvärderingar, 
Uppsala universitet, samt rekommendationer för 
kursvärderingar 

UFV 2020/2340 
Föredragande: 
 Sara Rosenquist 
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Insamlande av synpunkter.  
 

§11 Modeller för utbildningskoncept: verktygslåda för livslångt 
lärande-kurser (LLL-kurser) 
Diskussion och insamlande av synpunkter.  
  

TEKNAT 2021/18 
Föredragande: 
Sami Vihriälä 
  
 

§12 Meddelanden 
Information.  

a) UKÄ har beslutat att ge Uppsala universitet det samlade 
omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete Högskolekollen | 
UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar högskolor och 
universitet (uka.se). 

b) Direktiv för översyn av riktlinjer för UUs modell för 
utbildningsutvärderingar. 

c) Arbetsgrupper översyn fördelningsmodell av statsanslag.   

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 

Justeras
 

 Cecilia Johansson 

 

Mikael Thollesson 

 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen/hogskolekollen.html
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