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Uppsala universitet 

Naturvetenskapliga 

utbildningsnämnden 

PROTOKOLL NR 4 

Sammanträdesdag  

2022-01-20 

TEKNAT 2021/149 

Tid: Torsdagen den 20 januari 2022 kl. 08:15-12:15 

Plats Zoom videomöte

Närvarande ledamöter 

Susanne Mirbt ordförande 

Ulrike Heiter lärarledamot 

Anna Sakovich lärarledamot 

Dave Zachariah lärarledamot 

Martin Ryberg lärarledamot 

Christoph Hieronymus lärarledamot 

Doreen Dobritzsch lärarledamot 

Brita Svensson TUR-representant 

Gabriel Granberg studentrepresentant 

Kristina Engström studentrepresentant, § 1-11 

Ellen Jakobsson studentrepresentant 

Colin Andersson studentrepresentant 

Henny Henriksson Larsson studentrepresentant 

 

Frånvarande ledamöter

Henrik Ihre yrkeslivsrepresentant 

 

Närvarande suppleanter med rösträtt

Edward Glöckner studentrepresentant, § 12-24 

 

Närvarande suppleanter utan rösträtt

Björn Samuelsson lärarledamot 

Johanna Liljenfeldt lärarledamot 

Örjan Stenflo lärarledamot 

Benjamin Verbeek studentrepresentant, § 1-11 

Edward Glöckner studentrepresentant, § 1-11 

 



 2 (6) 

Frånvarande suppleanter

Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 

 

Övriga närvarande

Susanne Paul utbildningsledare 

Eva Skytt enhetschef, Teknatkansliet, § 1-2 

Lovisa Svensson kommunikatör, Teknatkansliet, § 1-3 

Liselotte Aldén univ. adjunkt, inst f geovetenskaper, § 12-13 

Sebastian Willman univ. lektor, inst f geovetenskaper, § 12-14 

Sebastian Sobek professor, inst f ekologi och genetik, § 12-14 

Richard Svanbäck univ. lektor, inst f ekologi och genetik, § 12-14 

Suparna Sanyal professor, inst f cell- och molekylärbiologi, § 

12-13 

Mikael Thollesson föreståndare, inst f biologisk grundutbildning, § 

12-14 

Helena Grennberg professor, inst f kemi – BMC, § 12-14 

Christer Elvingson univ. lektor, inst f kemi - Ångström, § 12-14 

Felix Ho univ. lektor, inst f kemi - Ångström, § 12-14 

Cecilia Johansson prodekan för utbildning, § 17 

Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Brita Svensson 
 

Föredragande:  

ordförande 

§ 2 Nybörjarenkät – program med start på grundnivå ht 2021 

Information och diskussion. 

 

Föredragande: 

Eva Skytt 

§ 3 Nybörjarenkät – avancerade program ht 2021 

Information och diskussion. 

 

Föredragande: 

Lovisa Svensson 

§ 4 Strategisk diskussion - ledamöternas punkt 

Diskussion om hur interaktionen mellan utbildningsverksamhet 

och industrin ser ut i dagsläget samt hur den eventuellt kan 

förbättras framöver. 

Beslut: 

− att bordlägga till nästa möte. 

 

Föredragande: 

Henrik Ihre 

§ 5 Val av vice ordförande i naturvetenskapliga 

utbildningsnämnden 

Beslut: 

− att utse Doreen Dobritzsch till vice ordförande för 

naturvetenskapliga utbildningsnämnden. 

 

Föredragande:  

ordförande 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 6 Ny sommarkurs för 2022/2023 

Förelåg förslag på ny sommarkurs IFA261.  

Beslut: 

− att delegera till ordförande och utbildningsledare att 

fastställa kursplanen för 1FA261 enligt förslag efter 

förtydligande om engelskt kursnamn, innehåll och 

examination. 

 

TEKNAT 2021/69 

Föredragande: 

 utbildningsledare 

 

§ 7 Studieplaner magister- och masterprogram 2022/2023 

Förelåg förslag på ändringar i studieplaner. 

a. Hållbar & innovativ hantering av naturresurser – SINREM 

b. Tillämpad beräkningsvetenskap 

Beslut: 

− att fastställa studieplaner enligt förslag. 

 

TEKNAT 2021/130 

Föredragande: 

 utbildningsledare 

 

§ 8 Examinatorer 2021/2022 

Förelåg förslag på justering av examinatorer. 

a. Inst för Kemi-BMC 

b. Inst för samhällsbyggnad och industriell teknik 

c. Matematiska inst 

Beslut: 

− att tillstyrka examinator i de fall kurs och examinator delas 

med kurs på tekniska utbildningsnämnden enligt förslag. 

− att utse examinatorer för de kurser som enbart faller under 

naturvetenskapliga utbildningsnämnden enligt förslag. 

 

TEKNAT 2021/203 

Föredragande: 

 utbildningsledare 

 

§ 9 Riktlinjer för omtentamina för Campus Gotland 

Förelåg förslag på reviderade riktlinjer med anpassningar för 

Campus Gotland. 

Beslut: 

− att tillstyrka reviderade riktlinjerna fr.o.m. ht 2022 enligt 

förslag med smärre redaktionella ändringar. 

 

TEKNAT 2021/118 

Föredragande: 

 utbildningsledare 

 

§ 10 Kursmoduler 

Förelåg förslag på slutrapport från arbetsgruppen samt förslag på 

beslut avseende modulstorlek. 

Beslut: 

− att föreslå fakultetensnämnden: 

− att fastställa enhetlig modulstorlek om 5 hp för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dvs 

kurserna kan vara 5 hp, 10 hp, 15 hp osv). 

− att vissa undantag från modulstorleken tillåts även 

fortsättningsvis. Undantag får endast göras då det är 

nödvändigt för samläsning med andra fakulteter i 

kombination med att det enbart berör det aktuella 

programmet (dvs som nuvarande regler för 

TEKNAT 2022/13 

Föredragande: 

ordförande, 

utbildningsledare 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

kandidatnivå). Därtill kan kortare kurser förekomma 

inom livslångt lärande, dessa får dock aldrig ingå i 

ett programs studieplan. Kurser som enbart ges som 

fristående kan också använda en annan 

modulstorlek. 

− att uppdra åt utbildningsnämnderna att upprätta en 

plan för övergången från 7,5 hp till 5 hp-kurser där 

så krävs för att uppfylla de nya riktlinjerna. Dock 

måste övergången vara klar senast till läsåret 

2025/2026. 

 

§ 11 Verksamhets- och kvalitetsrapporter för program, fristående 

kurser och uppdragsutbildning 

Information och diskussion. 

 

TEKNAT 2022/10 

Föredragande: 

ordförande 

 

§ 12 Rapport från masterprogram i vindkraftsprojektering och 

fristående kurser i geovetenskap 

Information. 

 

Föredragande:  

Liselotte Aldén, Sebastian 

Willman 

§ 13 Rapport från kandidat- och masterprogram, samt fristående 

kurser i biologi 

Information. 
 

Föredragande:  

Sebastian Sobek, Richard 

Svanbäck, Suparna 

Sanyal, Mikael 

Thollesson 

§ 14 Rapport från kandidat- och masterprogram, samt fristående 

kurser i kemi 

Information. 
 

Föredragande:  

Helena Grennberg, 

Christer Elvingson, Felix 

Ho 

§ 15 Utvärderingsrapporter 

a. Fristående kurser i fysik 

b. Kandidatprogram i fysik 

c. Masterprogram i fysik 

Beslut: 

− att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna 

ska genomföras och att detta ska följas upp av 

naturvetenskapliga utbildningsnämnden i den årliga 

uppföljningen. 

− att föreslå fakultetsnämnden att fastställa 

utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt förslag 

med smärre redaktionella ändringar. 

 

TEKNAT 2017/85 

Föredragande: 

 ordförande 

 

§ 16 Lägesrapport utbildningsutvärderingar 

Information. 
 

Föredragande:  

ordförande 
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Ärende-

nummer Ärende Föredragande 

§ 17 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå: ämnesfaktorerna 

(tilldelningsfaktorer) 

Inventeringsfas. Lägesrapport från arbetsgruppen samt diskussion 

och insamlande av synpunkter. 

Beslut: 

− att till arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på 

remissvar till nästa möte utse Anna Sakovich 

(sammankallande), Martin Rydberg, Susanne Mirbt, Ellen 

Jakobsson och Colin Andersson. 

 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 prodekan för utbildning 

 

§ 18 Statistik, könsfördelning bland nyregistrerade 

programstudenter ht 2021 

Information. 
 

Föredragande:  

utbildningsledare 

§ 19 Statistik, utfall 2021 

Beslut: 

− att bordlägga till nästa möte. 
 

Föredragande:  

utbildningsledare 

§ 20 Rapport från TUR 

Information. 
 

Föredragande:  

Brita Svensson 

§ 21 Rapport från UTN 

Information. 

 

Föredragande: 

 studenter 

 

§ 22 Meddelanden 

a. Program för NUN-internat 10-11 maj 2022 

b. DOS-lagen 

c. TUK-konferens 16 mars 2022 

d. Utvärderingskonferens 1 april 2022 

e. NUN-planering för våren 2022 

f. Kvalitetsrapport UU 2021 

  

Föredragande: 

 ordförande, 

utbildningsledare 

 

§ 23 Övriga frågor 

 

 

§ 24 Sammanträdets avslutning 

 

 

Vid protokollet 

 

Susanne Paul 
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Justeras

 

Susanne Mirbt 

 

Brita Svensson 


