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Teknisk-naturvetenskapliga  

fakultetens utbildningsberedning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-10-06 

TEKNAT 2022/229 

Tid: Torsdag 6 oktober 2022 kl. 13:15-17:00 

Plats Kungsmyntan, Segerstedthuset

Närvarande ledamöter 

Cecilia Johansson prodekan för utbildning 

Greger Thornell ordf. TUN, from §2 

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 

vakant doktorandrepresentant

Frånvarande suppleanter 

Johanna Louise Nilsson studentrepresentant 

Representant från TUR 

Maja Elmgren TUR

Övriga närvarande 

Emma Kristensen utbildningsledare 

Susanne Paul utbildningsledare 

Johanna Lundmark enhetschef, kansliet, §3  

 

 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Colin Andersson 

Föredragande:  

prodekan för utbildning 

§2 Verksamhetsplanen 2023 – utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 
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Förslag fanns.   

a) Erbjudande/förfrågan från fakulteten för 

utbildningsvetenskaper  

b) Bilaga 1.4 – prognos samt förslag på neddragningar  

c) Bilaga 1.9 – äskande från studentföreningar  

d) Bilaga 1.8 – fördelning av TUFF-medel (fördelning av medel 

för pedagogisk utveckling, totalsumman är redan beslutad) 

e) Bilaga 3.1 – studentgemensamma ytor och serveringsytor, 

f)  VP-texten 

g)  Bilaga 1.11 – prognos studieavgifter 

h)  Bilaga 1.1 – rekrytering  

Enligt tidigare beslut:  

i) Bilaga 1.2, bilaga 1.3, bilaga 1.5, bilaga 1.6, bilaga 1.7, bilaga 

1.10 

 

Beslut:  

− att inom statsanslaget sätta maximala antalet nybörjare på 

kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring på 

distans till 60. 30 nybörjare för magister- och 

masterprogram i vindkraft sammanlagt (bilaga 1.4).  

− att göra redaktionella ändringar i texten. 

− att höja det maximala antalet nybörjare på masterprogram i 

dataanalys inom studieavgiftsfinansierad utbildning till 25 

personer. 20 nybörjare på kandidatprogram 

energiomställning – hållbarhet och ledarskap, 10 på 

masterprogram i geovetenskap, 10 på magisterprogram i 

vindkraftsprojektering. 20 nybörjare på kandidatprogram i 

ledarskap - kvalitet - förbättring, 20 på 

högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i 

industriell teknik. Bilaga 1.11.   

− att därefter föreslå fakultetsnämnden att fastställa 

verksamhetsplanen för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå enligt förslag.  

Lisa Freyhult och Annica Nilsson deltog inte i, och närvarade inte   

vid, beslutet när det gäller §2d.  

 prodekan för utbildning, 

 Emma Kristensen 

§3 Kommunikationsarbetet 2023 

Beslut om prioriteringar för 2023 inom kommunikation och 

skolsamverkan.  

Beslut:  

− att föreslå att i dokumentet lyfta fram att fakulteten har 

både naturvetenskaplig och teknisk utbildning och 

forskning, vilket är en styrka, att göra stycket om grön 

omställning lite bredare och mindre detaljerat för att 

TEKNAT 2022/197 

Föredragande: 

 Johanna Lundmark 
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inkludera flera satsningar samt att lyfta både 

grundforskning och tillämpad forskning.  

− att i övrigt tillstyrka prioriteringarna enligt förslag.   

§4 Översyn av fakultetens modell för utbildningsutvärderingar 

Diskussion och inhämtande av synpunkter.  

TEKNAT 2022/198 

Föredragande: 

 ordförande NUN och 

TUN 

§5 Utvärderingsrapport fristående kurser, tekniska sektionen 

Fristående kurser inom tekniska sektionen har utvärderats med en 

bedömarpanel enligt fakultetens modell för utbildningsutvärdering.  

 

Beslut:  

− att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna 

ska genomföras och att detta ska följas upp av tekniska 

utbildningsnämnden i den årliga uppföljningen. 

− att delegera till Cecilia Johansson och Greger Thornell att 

göra redaktionella ändringar i skrivningarna kring styrkor 

och svagheter och därefter föreslå fakultetsnämnden att 

fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsats enligt 

förslag. 

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

 ordförande TUN 

§6 Kursvärderingar och arbetsbelastning 

Enkätundersökning gjord av UTN.  

Information.  

Föredragande: 

 studenter 

§7 Meddelanden 

Information.  

a) Poänguppdelning mellan olika examinationsformer  

b) Brev med avseende på tilldelningen till CEMUS för 2023 har 

inkommit.  

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 

§8 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 
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 Cecilia Johansson  

Colin Andersson 


