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Uppsala universitet 

Naturvetenskapliga 
utbildningsnämnden 

PROTOKOLL NR 5 
Sammanträdesdag  
2022-03-03 

TEKNAT 2021/149 

Tid: Torsdagen den 3 mars 2022 kl. 13:15-17:00 
Plats Plantskolan, Segerstedthuset samt Zoom videomöte

Närvarande ledamöter 
Susanne Mirbt ordförande 
Ulrike Heiter lärarledamot 
Anna Sakovich lärarledamot, § 1-4, 6c 
Dave Zachariah lärarledamot 
Martin Ryberg lärarledamot, § 1-5, 6a-c, 6g-6h, 7-17  
Christoph Hieronymus lärarledamot 
Doreen Dobritzsch lärarledamot 
Brita Svensson TUR-representant 
Henrik Ihre yrkeslivsrepresentant 
Gabriel Granberg studentrepresentant 
Kristina Engström studentrepresentant 
Ellen Jakobsson studentrepresentant 
Colin Andersson studentrepresentant 
Henny Henriksson Larsson studentrepresentant 
 

Frånvarande ledamöter
Anna Sakovich lärarledamot, § 5, 6a-b, 6d-h, 7-17 
Martin Ryberg lärarledamot, § 6d-f 
 

Närvarande suppleanter med rösträtt
Örjan Stenflo lärarledamot, § 5, 6a-b, 6d-h, 7-17 
Johanna Liljenfeldt lärarledamot, § 6d-f 
 

Närvarande suppleanter utan rösträtt
Johanna Liljenfeldt lärarledamot 
Örjan Stenflo lärarledamot 
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 
Benjamin Verbeek studentrepresentant 
Edward Glöckner studentrepresentant 
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Frånvarande suppleanter
Björn Samuelsson lärarledamot 
 

Övriga närvarande
Susanne Paul utbildningsledare 
Sofia Stenler utbildningsledare 
 

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Dave Zachariah 

 

Föredragande:  
ordförande 

§ 2 Strategisk diskussion - ledamöternas punkt 
Diskussion om hur interaktionen mellan utbildningsverksamhet 

och industrin ser ut i dagsläget samt hur den eventuellt kan 
förbättras framöver. 

 

Föredragande: 
Henrik Ihre 

§ 3 Remiss: Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå: ämnesfaktorerna 
(tilldelningsfaktorer) 
Förelåg förslag på NUN:s remissvar.  
Beslut: 

− att fastställa naturvetenskapliga utbildningsnämndens 
remissvar enligt förslag med omformuleringen ” 
Ämnesfaktorn justerar ämnesspecifika skillnader i 
utbildningskostnad, t. ex några har våtlaborationer medan 
andra inte genomför våtlaborationer.”. 

 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 ordförande, 
Anna Sakovich 

§ 4 Remiss: Riktlinjer för studentinflytande, UU 
Förelåg förslag på riktlinjer och vägledning samt förslag på 

remissvar.  
Beslut: 

− att tillstyrka förslag på remissvar enligt förslag med 
ändringar föreslagna av TUN och med förtydligande 
avseende doktorandrepresentanter, att exempel på 
enmansbeslut skrivs fram i vägledningen och inte i 
riktlinjerna, önskemål om att universitetsgemensamt stöd 
om hur internationella studenters möjlighet att påverka 
förbättras skrivs fram i vägledningen, samt förtydligande i 
riktlinjerna om individuell studieplan på forskarnivå, 
studenter på forskarnivå och tillägg om regelverket 
gällande individuell studieplan i bilaga. 

TEKNAT 2019/1792 
Föredragande: 
 utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

 

§ 5 Studieplaner magister- och masterprogram 2022/2023 
Förelåg förslag på sena ändringar i studieplaner. 

a. Matematik 
b. Tillämpad beräkningsvetenskap 
c. Dataanalys 

Beslut: 
− att fastställa studieplaner enligt förslag. 

 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
 utbildningsledare 

§ 6 Nya kurser 2021-2022 
Förelåg förslag på fullständiga kursplaner för nya kurser. 

a. Matematiska institutionen 
b. Institutionen för informationsteknologi 
c. Institutionen för fysik och astronomi 
d. Institutionen för kemi - BMC 
e. Institutionen för kemi – Ångström 
f. Institutionen för biologisk grundutbildning 
g. Institutionen för geovetenskaper 
h. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 

Beslut: 
− att delegera till ordförande och utbildningsledare att 

fastställa fullständiga kursplaner för 
o 1MA325 enligt förslag efter förtydligande av mål, 

undervisning och examination. 
o 1MA334 enligt förslag efter förtydligande av mål, 

undervisning och examination. 
o 1MA338 enligt förslag efter förtydligande av mål. 
o 1MS039 enligt förslag efter förtydligande av mål. 
o 1MS047 enligt förslag efter förtydligande av mål. 
o 1DL442 enligt förslag efter omformulering av mål 

och förtydligande av examination. 
o 1TD195 enligt förslag efter omformulering av mål 

och förtydligande av examination. 
o 1TD047 enligt förslag efter omformulering av mål 

och förtydligande av examination. 
o 1TD354 enligt förslag efter förtydligande av mål. 
o 1FA230 enligt förslag efter förtydligande av 

undervisning. 
o 1FA671 enligt förslag efter förtydligande av 

undervisning. 
o 1FA691 enligt förslag efter förtydligande av 

innehåll. 
o 1FA694 enligt förslag efter förtydligande av 

innehåll och examination. 
o 1KB432 enligt förslag efter förtydligande av 

undervisning och examination. 
o 1MB800, 1MB801 och 1MB802 enligt förslag efter 

förtydligande av mål. 

TEKNAT 2021/69 
Föredragande: 
 utbildningsledare 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

o 1MB850 enligt förslag efter förtydligande av mål 
och undervisning. 

o 1MB444 enligt förslag efter förtydligande av mål, 
innehåll och examination. 

− att i övrigt fastställa fullständiga kursplaner enligt förslag 
med smärre redaktionella ändringar. 

 

§ 7 Remiss: Riktlinjer för modell för utbildningsutvärderingar, UU 
Förelåg förslag på reviderade riktlinjer. 
Diskussion och inhämtning av synpunkter. 
 

TEKNAT 2021/2434 
Föredragande: 
 utbildningsledare 
 

§ 8 Verksamhets- och kvalitetsrapport för NUN 
Förelåg förslag på rapport till fakultetsnämnden. 
Ledamöterna uppmanas att inkomma med synpunkter via mejl till 

ordförande och utbildningsledare efter mötet. 
 

TEKNAT 2022/18 
 Föredragande: 
 Ordförande 

§ 9 Verksamhets- och kvalitetsrapporter för program, fristående 
kurser och uppdragsutbildning 
Information. 

 

TEKNAT 2022/10 
Föredragande: 
 Ordförande 

§ 10 Lägesrapport utbildningsutvärderingar 
Bordlades. 

 

Föredragande:  
ordförande 

§ 11 Statistik, utfall 2021 
Bordlades och punkten tas upp på nästa möte. 

 

Föredragande:  
utbildningsledare 

§ 12 Årsrapport från TUR 
Information. 

 

TEKNAT 2022/18 
 Föredragande: 
 Brita Svensson 

§ 13 Rapport från TUR 
Information. 

 

Föredragande:  
Brita Svensson 

§ 14 Rapport från UTN 
Information. 

 

Föredragande: 
 studenter 
 

§ 15 Meddelanden 
a. Program och anmälan för NUN-internat 10-11 maj 2022 
Information kommer att skickas ut till ledamöterna via mejl 
inom kort. 
 

  
Föredragande: 
 ordförande, 
utbildningsledare 
 

§ 16 Övriga frågor 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 17 Sammanträdets avslutning 
 

 

Vid protokollet 
 

Susanne Paul 

Justeras
 

Susanne Mirbt 

 

Dave Zachariah 
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