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Teknisk-naturvetenskapliga  

fakultetens utbildningsberedning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-11-16 

TEKNAT 2022/229 

Tid: Onsdag 16 november 2022 kl. 13:15-16:02 

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, §3, §7 

Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 

Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 

Malin Burklint studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter 

Emanuel Rubensson ämneskoordinator datavetenskap 

Colin Andersson studentrepresentant 

vakant doktorandrepresentant

Närvarande suppleant med rösträtt

Johanna Louise Nilsson studentrepresentant 

Övriga närvarande 

Matías Urenda Moris koordinator livslångt lärande, §7 

Joakim Widén arbetsgrupp FUN, §1-2 

Emma Kristensen utbildningsledare 

Susanne Paul utbildningsledare 

Sara Lind utbildningsledare, §1-2 

Lena Strålsjö utbildningsledare 

Anna Sjölander controller, §3 

 

 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Annica Nilsson  

Föredragande:  

prodekan för utbildning 
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§2 Översyn av modell för utbildningsutvärdering, 

forskarutbildning 

Synpunkter på ändringsförslag samlades in.  

 

Föredragande: 

Joakim Widén 

§3 Översyn av fördelningsmodell av statsanslag för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå 

Förslag från arbetsgruppen. 

Beslut:  

- att tillstyrka förslaget med avseende på slutjustering och 

fasta prislappar och föreslå fakultetsnämnden att fatta 

inriktningsbeslut om det.  

- att inte tillstyrka förslaget på modell med kolumner då 

beredningen inte anser att den kan ta ställning till detta 

ännu. 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 

§4 Joint venture – samarbete för den gröna omställningen 

Information och diskussion.  

 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 

 

§5 Meddelanden 

Information.  

a) Rapport tvärvetenskapliga kurser  

b) Beslut om koordinator för fakultetens satsning för livslångt 

lärande, TEKNAT 2022/163 

c) Inbjudan till kursvärderingsseminarium 25 november 

d) 16, 17, 18 januari kl 12-13 är det snabba avstämningar map 

gemensamma kursplaner inför kommande period av 

beslutsmöten i programråden. (Programansvariga, 

studierektorer och ansvarig lärare kan komma att kallas till 

möte på zoom). 

e) Cemus-utvärdering med avseende på avtalet med SLU 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 

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

utskottet för lika villkor och studentkårer 

Information. Information från TUR utgick.  

 

Föredragande: 

 ordförande NUN, TUN, 

FUN, studenter 

§7 Kurser inom satsningen livslångt lärande 

Beslut:  

- att tillstyrka att fakultetsnämnden anhåller hos rektor om 

förlängning av tidigare beslut om kortare kurser för 

perioden 2023 – 2027.  

UFV 2022/2279 

Föredragande: 

 Lena Strålsjö  

 Matías Urenda Moris 

§8 Kontering av ledamöter och medarbetare i teknisk-

naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd 

(TUR) 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 ordförande  

 



 3 (3) 

Beslut:  

- att tillstyrka konteringen för 2023 enligt förslag. 

  
 

 

 

Vid protokollet 

 

Emma Kristensen 

Justeras 

 

 Cecilia Johansson 

 

Annica Nilsson 

 


