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Teknisk-naturvetenskapliga  
fakultetens utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-08-26 

TEKNAT 2022/229 

Tid: Fredag 26 augusti 2022 kl. 14:15-17:17 
Plats 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 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Emanuel Rubensson ämneskoordinator datavetenskap 
Colin Andersson studentrepresentant 
Malin Burklint studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter 
Karla Münzner doktorandrepresentant

Närvarande suppleant utan rösträtt
Johanna Louise Nilsson studentrepresentant 

Representant från TUR 
Maja Elmgren TUR

Övriga närvarande 
Emma Kristensen utbildningsledare 
Susanne Paul utbildningsledare 
Eva Skytt enhetschef TN-STU, §8 
Johanna Lundmark enhetschef TN-KOM, §2 
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§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Lisa Freyhult  

Föredragande:  
prodekan för utbildning 

§2 Kommunikationsarbetet 2023 
Information och diskussion.  

TEKNAT 2022/197 
Föredragande: 
 Johanna Lundmark 

§3 Statistik – utfall vt2022 
Information.  

Föredragande: 
 Emma Kristensen 
 

§4 Antagningsstatistik hösten 2022 
Information.  

Föredragande: 
 Emma Kristensen 
 

§5 Verksamhetsplanen 2023 – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 
Principer för  
a) Bilaga 1.1 – ämneslärarrådet  
b) Bilaga 1.1 – studentrekrytering  
c) Bilaga 1.1 – förslag från ordförande NUN map Enlight och 

tvärvetenskaplig utbildning  
d) Bilaga 1.1 – partnerskapsansvarig, information 
e) Bilaga 1.4 och 1.11 – antal studenter per program och 

fristående kurser 
f) Bilaga 1.2 och 1.7 – ersättningen för examensarbete 
g) VP-text  
h) UPPMAX 
Beslut:  
- att inför det fortsatta arbetet med förslag på verksamhetsplan 
besluta:  

- att för a) delegera till Cecilia Johansson och 
studentrepresentanterna att se över lämplig ersättning för 
tröjor samt lokaler.  
- att för c) (Enlight) uppdra åt Susanne Mirbt att stämma av 
med Enlight-projektet om hur de ser på förslaget samt om 
övriga lärosäten är intresserade av att lägga till motsvarande 
ersättning.  
- att för c) (tvärvetenskaplig utbildning) avvakta arbete med 
uppföljning av tvärvetenskapliga kurser och förankra med 
berörda innan eventuellt inspel till rektor. 
 - att för f) ersättningen per hstk för examensarbeten ska vara 
den samma inom och utanför fakulteten. Ersättningsnivån för 
andra fakulteter används.    

TEKNAT 2021/276 
Föredragande: 

 prodekan för utbildning, 
 Emma Kristensen,   
ordförande NUN  

§6 Insamlande av synpunkter på nuvarande utvärderingsmodell, 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Information och diskussion. 

TEKNAT 2022/198 
Föredragande: 
 ordförande NUN och 
TUN, Susanne Paul, 
Emma Kristensen 
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§7 Internremiss: Plan för jämställdhetsintegrering 2023-2025  

Beslut:  

- att lämna svar enligt inkomna synpunkter på mötet.  

UFV 2022/355 
Föredragande: 
 Emma Kristensen 
 

§8 Joint venture – samarbete för den gröna omställningen 
Information och diskussion.  

Föredragande:  
prodekan utbildning 
  
 

§9 Öppet för klimatet –  uppdrag att skapa öppen nätbaserad 
utbildning för klimatomställningen 
Information.  

Föredragande: 
 prodekan utbildning 

§10 Utvärderingsrapporter – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

a) Kandidatprogram i datavetenskap 

Beslut: 

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

- att delegera till Cecilia Johansson och Susanne Mirbt att förtydliga 
uppdelningen mellan samhälleliga aspekter och hållbarhet och 
förklara att programmet uppfyller högskoleförordningens krav samt 
att därefter föreslå fakultetsnämnden att fastställa 
utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt förslag. 

b) Masterprogram i datavetenskap 

Beslut  

- att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna ska 
genomföras och att NUN uppdras att halvårsvis, utöver den årliga 
uppföljningen, följa upp åtgärder md avseende på måluppfyllelse 
och progression till och med år 2024.  

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

TEKNAT 2017/85 
UFV 2022/21 
Föredragande: 
 ordförande NUN 

§11 Skriftliga tentamina 
Information.  

Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§12 Översyn av fördelningsmodell av statsanslag för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
Information.  

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§13 Meddelanden 
Information.  

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

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

Föredragande: 
 ordförande NUN, TUN,  
FUN, TUR, studenter 
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Vid protokollet 

Emma Kristensen 

Justeras 

Cecilia Johansson Lisa Freyhult 
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