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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-01-28

TEKNAT 2020/179

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten utbildningsberedning

Tid:

Torsdag 28 januari 2021 kl 13:15-17:10

Plats

Zoom

Närvarande ledamöter
Cecilia Johansson
Susanne Mirbt
Greger Thornell
Jörgen Olsson
Jörgen Östensson
Ingela Nyström
Lisa Freyhult
Annica Nilsson
Felix Ho
Mikael Thollesson
Sebastian Willman
Karl Wildt
Robin Samuelsson

prodekan för utbildning
ordf. NUN
ordf. TUN
ordf. FUN
ämneskoordinator matematik
ämneskoordinator datavetenskap, tom §13
ämneskoordinator fysik
ämneskoordinator teknik
ämneskoordinator kemi, §7-11, 13-15
ämneskoordinator biologi
ämneskoordinator geovetenskap
studentrepresentant
doktorandrepresentant

Frånvarande ledamöter
Gabriel Granberg

studentrepresentant

Suppleant med rösträtt
Casper Fredriksson de Rond

studentrepresentant

Representant från TUR
Maja Elmgren

TUR

Övriga närvarande
Susanne Paul
Emma Kristensen
Sara Rosenquist
Per Andersson
Sara Lind
Lena Strålsjö
Nina Almgren

utbildningsledare
utbildningsledare
utbildningsledare, §13-15
utbildningsledare, §1-2
utbildningsledare
utbildningsledare, §7-8
likavillkorsspecialist, §3
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1.

Justeringsperson
Beslut: Annica Nilsson

Föredragande:
prodekan för utbildning

2.

Introduktion till beredningsarbete

Föredragande:
Per Andersson

Information.
3.

Möten på lika villkor - erfarenheter från mötesobservationerna

Föredragande:
Nina Almgren

Information och diskussion.
4.

Avveckling av huvudområdet industriell projektledning samt
magisterprogram i industriell projektledning

TEKNAT 2020/314
Föredragande:
Ordförande TUN

Förelåg förslag från TUN.
Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att anhålla hos rektor om avveckling
av huvudområdet industriell projektledning samt magisterprogram i
industriell projektledning enligt förslag.
5.

Avveckling av huvudområdena Kvalitetsteknik och
Energiteknik för högskoleexamen samt det tvååriga
programmet Ledarskap – Kvalitet - Förbättring

TEKNAT 2020/313
Föredragande:
Ordförande TUN

Förelåg förslag från TUN.
Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att anhålla hos rektor om avveckling
av huvudområdena kvalitetsteknik och energiteknik för
högskoleexamen samt det tvååriga programmet Ledarskap –
Kvalitet – Förbättring enligt förslag.
6.

Utvärderingsrapporter, kandidat- och masterprogram i
geovetenskap

TEKNAT 2017/85
Föredragande:
Ordförande NUN

Förelåg förslag från NUN.
a) Kandidatprogram i geovetenskap
b) Masterprogram i geovetenskap
Beslut:
- att för utvärderingsrapporterna tillstyrka förslag på fakultetsnämndens slutsats enligt förslag.
7.

Kompletterande verksamhetsplan 2021
Beslut:
- att delegera till Cecilia Johansson att i samråd med Annica
Nilsson justera texten i den kompletterande verksamhetsplanen så

TEKNAT 2020/4
Föredragande:
prodekan för utbildning
Emma Kristensen
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att skrivningen om långsiktiga medel tas bort samt skrivningarna
kring motiven för livslångt lärande och dess kurser justeras något.
- att därefter tillstyrka texten till den kompletterande
verksamhetsplanen.
8.

Projektdirektiv - Livslångt lärande vid teknisknaturvetenskapliga fakulteten
Beslut:

TEKNAT 2021/18
Föredragande:
prodekan för utbildning
Lena Strålsjö

- att delegera till Cecilia Johansson att i samråd med Annica
Nilsson göra de av samverkansberedningen föreslagna ändringarna
samt vissa förtydliganden.
- att därefter tillstyrka projektdirektiv för livslångt lärande vid
teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.
9.

Statistik – antal kvinnor respektive män bland nyregistrerade
programstudenter ht 2020

Föredragande:
Emma Kristensen

Information.
10.

Statistik – utfall 2020
Information.

11.

Fakultetens verksamhetsplan 2022
Beslut:

Föredragande:
Emma Kristensen
Föredragande:
prodekan för utbildning
Emma Kristensen

- att arbeta vidare med ett förslag på beräkning av
programansvarigas kontering där ett uppdrag på större än 50%
medför en biträdande programansvarig samt där lägsta
ersättningsnivå ses över.
- att framöver se över ämnesfaktorerna, huvudsakligen inför
verksamhetsplanen för 2023. Utvecklingen av fördelningen av
utbildningsområden för kurserna tas med som ett underlag.
12.

Omtentamensperioder

Föredragande:
prodekan för utbildning

Beslut:
- att utse en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på
omtentamensperioder utifrån diskussionerna i
utbildningsberedningen och med de programansvariga. I förslaget
ska pågående kurser och ordinarie tentamen prioriteras samt
omtentorna kring jul tas bort.
- att till denna arbetsgrupp utse Cecilia Johansson, Ingela Nyström,
två studenter (utses av UTN och Rindi), en schemaläggare (utses av
nätverket) samt en studievägledare (utses av nätverket). En
utbildningsledare utgör kanslistöd.
13.

Meddelanden
Information.

Föredragande:
prodekan för utbildning
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14.

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

15.

Sammanträdets avslutning

Vid protokollet

Emma
Kristensen

Elektroniskt undertecknad
av Emma Kristensen
Datum: 2021.02.01
13:39:41 +01'00'

Emma Kristensen

Justeras

Cecilia
Johansson

Elektroniskt undertecknad av Cecilia
Johansson
SN: cn=Cecilia Johansson, o,
ou=Uppsala universitet,
email=Cecilia.Johansson@met.uu.se,
c=SE
Datum: 2021.02.01 11:20:33 +01'00'

Cecilia Johansson

Annica
Nilsson

Elektroniskt undertecknad
av Annica Nilsson
SN: c=SE, l=Uppsala,
o=Uppsala universitet,
cn=Annica Nilsson
Datum: 2021.02.01 13:31:32
+01'00'

Annica Nilsson

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

