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Teknisk-naturvetenskapliga  

fakultetens utbildningsberedning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-09-22 

TEKNAT 2022/229 

Tid: Torsdag 22 september 2022 kl. 13:15-17:11 

Plats Kungsmyntan, 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 

Anna Sjölander controller, §7  

 

 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Emanuel Rubensson  

Föredragande:  

prodekan för utbildning 

§2 Statistik – antal nyregistrerade på programmen ht 2022 Föredragande: 
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Information.   Emma Kristensen 

 

§3 Verksamhetsplanen 2023 – utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

 

Principer för  

a) Bilaga 1.1 – Testa Center   

b)Bilaga 1.1 – e-koordinator  

c) Bilaga 1.1 – utbildningsutvärderingar  

d) Bilaga 1.1 – Enlight, äskande från NUN  

e) Bilaga 1.1 – empatiska färdigheter, äskande från ordförande 

NUN.  

f) Bilaga 1.3 och 1.1 – TN-STU studieteknik 

g) Bilaga 1.4 – preliminär prognos (statsanslag) samt förslag på 

neddragningar  

h) Bilaga 1.9 – äskande från studentföreningar  

i) Bilaga 1.11 – preliminär prognos (studieavgifter) 

j) Bilaga 1.10 – preliminärt 

k) Inköp av kurs från SLU, till studieplanen för 

civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med 

materialvetenskap  

l) VP-text UGA  

m)  Bilaga 1.7 – preliminär prognos 

Erbjudande/förfrågan från fakulteten för 

utbildningsvetenskaper 

Beslut:  

- att inför det fortsatta arbetet med förslag på verksamhetsplan 

besluta: 

 - att medel för Testa Center (a), e-koordinator (b) och 

utbildningsutvärderingar (c) avsätts enligt förslag. 

 - att när det gäller Enlight-äskandet från NUN (d) inte avsätta 

medel utan delta i universitetets gemensamma arbete och 

avvakta utfallet. 

 - att avsätta 100 tkr för projektet om empatiska färdigheter (e) 

enligt förslag men bredda till bildning, reflektion mm. En plan 

för hur projektet ska utvärderas måste finnas med från början. 

 - att avsätta 10% av en tjänst samt kringkostnader för 

studieteknikprojektet på Enheten för studentservice (f). 

Medskick att de ska ta kontakt med TUR. 

- att i prognosen för statsanslag (g) lägga in hstk för Enlightkurs för 

inst f geovetenskaper, ändra taket för Cemus till 90 hstk totalt, 

öka till 70 platser på master biologi och minska med 

ytterligare 15 hstk på fristående kurs på biologi (i Uppsala). 

Notering att antal hstk för livslångt lärande inom biologi 

ligger för högt. Masterprogram i dataanalys tilldelas 20 

platser (dvs 20 nyregistrerade i årskurs 1) inom statsanslaget 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning, 

 Emma Kristensen, 

ordförande NUN  
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medan hstk för fristående kurs inom inst f 

informationsteknologi minskas motsvarande den ökning i 

prognosen för 2023 detta innebär. 

 - att bordlägga bilaga 1.9 (h) till nästa möte. 

 - att utöka antalet platser (studieavgifter) på masterprogram i 

dataanalys till 20 (i). 

 - att övergå till kalenderår (j). 

 - att bordlägga frågan om inköp av kurs från SLU (k). 

 

- att omformulera stycket om livslångt lärande (l). 

 - att inkomma med förslag på kurser som kan erbjudas 

fakulteten för utbildningsvetenskaper (n).  

§4 Verksamhetsplan 2023 – utbildning på forskarnivå 

Beslut:  

- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa VP-text avsnitt 3.6 

och bilaga med forskarutbildningsansvariga professorer 

enligt förslag.  

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 ordförande FUN  

 Susanne Paul   

§5 Utvärderingsrapport fristående kurser, tekniska sektionen 

Fristående kurser inom tekniska sektionen har utvärderats med en 

bedömarpanel enligt fakultetens modell för utbildningsutvärdering.  

 

Punkten bordlades.  

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

ordförande TUN 

§6 Periodindelning läsåret 2023/2024 

Föreligger förslag från schemaläggarna.  

Beslut:  

- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa periodindelning 

enligt förslag. 

TEKNAT 2022/266 

Föredragande: 

 Emma Kristensen 

§7 Översyn av fördelningsmodell av statsanslag för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 

Inför verksamhetsplanen för 2024.  

Arbetsgruppen har ett förslag på typ av modell inklusive 

slutjustering.  

Beslut:  

- att stödja föreslaget, förutom att ha tertialjusteringar, en 

slutjustering är tillräckligt.  

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning, 

Emma Kristensen, 

 Anna Sjölander 

§8 Kursvärderingar och arbetsbelastning 

Enkätundersökning gjord av UTN.  

Punkten bordlades.  

Föredragande: 

 studenter 

§9 Meddelanden 

Information.  

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 
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a) Inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023-2025  

b) Regeringens uppdrag till Energimyndighetens att samordna 

kompetensförsörjning för elektrifiering 

c) Öppna seminarier inom regeringsuppdraget ”Öppet för 

klimatet” 

 

§10 Rapport från NUN, TUN, FUN, TUR, samverkansberedning, 

utskottet för lika villkor och studentkårer 

Punkten utgick.  

Föredragande: 

 ordförande NUN, TUN,  

FUN, TUR, studenter 

 

 

Vid protokollet 

 

Emma Kristensen 

Justeras 

 

 Cecilia Johansson 

 

Emanuel Rubensson 

 


