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Uppsala universitet 

Tekniska utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-03-02 

TEKNAT 2021/148 

Tid: Onsdag 2 mars 2022 kl. 13:15-17:20 
Plats Zoom videomöte

Närvarande ledamöter 
Greger Thornell ordförande TUN 
Johan Chau Söderström lärarrepresentant 
Erland Strömstedt lärarrepresentant 
Karin Thomas lärarrepresentant, tom §7 
Hans Karlsson lärarrepresentant 
Katarina Hedman yrkeslivsrepresentant 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 
Caspar Norée Palm studentrepresentant 
Isaac Lornér studentrepresentant

Frånvarande ledamöter
Magnus Johansson lärarrepresentant 
Sofia Wagrell lärarrepresentant 
Anna Andersson yrkeslivsrepresentant 
Karl Wildt studentrepresentant 
Emy Engström studentrepresentant 

Närvarande suppleanter med rösträtt
Magnus Jacobsson lärarrepresentant 
Pia Lindberg lärarrepresentant 
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant 
Vera Grunewald studentrepresentant

Frånvarande suppleanter
Katja Gille studentrepresentant

Övriga närvarande
Emma Kristensen utbildningsledare 
Shi-Li Zhang professor, institutionen för elektroteknik, §1-2 
Stefan Pålsson TUR  
Sofia Stenler utbildningsledare 
 

Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

§ 1 Justeringsperson Föredragande:  
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

Beslut: Erland Strömstedt 
 

ordförande 

§ 2 Förslag på nytt masterprogram i neuromorfiska elektroniska 
system 
Beslut:  

− att nämnden anser att det finns saker kvar att arbeta med 
innan nämnden kan besluta om huruvida nämnden ska 
föreslå att programmet inrättas. 

− att förslagsställaren ombeds återkomma på sammanträdet i 
maj. 

− att skicka förslaget vidare till utbildningsberedningen i 
nuvarande skick för att den ska göra en första, preliminär 
bedömning av resurstilldelning. 

 

Föredragande:  
Shi-Li Zhang 

§ 3 Remiss: Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå – ämnesfaktorer 
(tilldelningsfaktorer) 
Förelåg förslag till remissvar. 
Beslut: 

− att delegera till Greger Thornell och Emma Kristensen att 
förtydliga vad som avses med kurser i årskurs 1 samt att i 
näst sista stycket lägga till ett beaktande av projektkurser 
och därefter fastställa tekniska utbildningsnämndens 
remissvar. 

 

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
ordförande,  
Hans Karlsson 

§ 4 Nya kursplaner läsåret 2022/2023 
Förelåg förslag på fullständiga kursplaner för nya kurser. 
Beslut: 

− att delegera till Greger Thornell och Emma Kristensen att 
göra redaktionella ändringar samt att göra de justeringar 
som presenterades på mötet (bifogas) och därefter:  

- tillstyrka kursplanerna inom tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningsnämndernas 
gemensamma ansvar. 

- fastställa kursplanerna inom enbart tekniska 
utbildningsnämndens ansvar enligt förslag. 

− att uppdatera studieplanerna för civilingenjörsprogrammet i 
elektroteknik och masterprogram i förnybar elgenerering 
med nivåhöjningen av 1EL306 samt tillägget av 
huvudområdet förnybar elproduktion. 

− att uppdatera studieplanen för masterprogram i elektriska 
framdrivningssystem med den språkliga 
kursnamnsjusteringen av 1EL204. 

 

TEKNAT 2021/69 
TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
 utbildningsledare 

§ 5 Remiss: Riktlinjer för utbildningsutvärderingar, UU 
Förelåg förslag på reviderade riktlinjer. 

UFV 2021/2434 
Föredragande: 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

Diskussion och inhämtning av synpunkter. 
 

ordförande, 
utbildningsledare 

§ 6 Remiss: Riktlinjer för studentinflytande, UU 
Beslut: 

− att tillstyrka remissvar enligt uppdaterat förslag på mötet. 
 

UFV 2019/1792 
 Föredragande: 
 utbildningsledare 

§ 7 Verksamhetsrapporter för program, fristående kurs och 
uppdragsutbildning 2021 
Information och diskussion. 
 

TEKNAT 2022/69 
Föredragande: 
ordförande 

§ 8 Verksamhets- och kvalitetsrapport för tekniska 
utbildningsnämnden 2021 
Beslut: 

− att delegera till ordförande i tekniska utbildningsnämnden 
att skriva en rapport som är i linje med diskussionen på 
mötet. 

 

TEKNAT 2022/18 
Föredragande: 
ordförande 

§ 9 Utvärderingsrapport masterprogram i inbyggda system 
Beslut: 

− att delegera till ordförande i tekniska utbildningsnämnden 
att skriva ett förslag till slutsats som är i linje med 
diskussionen på mötet. 

 

TEKNAT 2017/85 
Föredragande: 
ordförande 

§ 10 Utbildningsplan inklusive studieplan läsåret 2022/2023 – 
revidering – civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
Beslut: 

− att, efter ett smärre förtydligande, fastställa 
utbildningsplanen, inklusive studieplanen, enligt förslag. 

 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 11 Examinatorer läsåret 2021-2022, komplettering 
Förelåg förslag på examinatorer för: 
a) institutionen för materialvetenskap, 
b) institutionen för geovetenskaper. 

Beslut: 
− att utse examinatorer enligt förslag. 

 

TEKNAT 2021/203 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 12 Statistik – utfall 2021 
Information. 
 

Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 13 Årsrapport TUR 2021 
Information. 
 

TEKNAT 2022/18 
Föredragande: 
Stefan Pålsson 

§ 14 Meddelanden från TUR 
Information. 

Föredragande: 
Stefan Pålsson 
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande 

 
§ 15 Meddelanden från UTN 

Information. 
 

Föredragande: 
studenter 

§ 16 Meddelanden 
Information. 
a) Slutrapport livslångt lärande 
b) Direktiv inför verksamhetsplanen 2023 
c) Rapport från Jämställdhetsmyndigheten 
d) Strategidagar, TUN-internat i juni 
e) Lägesrapport utbildningsutvärderingar 

 

Föredragande: 
ordförande 

§ 17 Studieplan läsåret 2022/2023 – revidering – 
högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik 
Beslut: 

− att lägga till 1TM120 Additiv tillverkning som valbar kurs i 
termin 6, period 3 (som i studieplanen för 2021/2022). 

 

TEKNAT 2021/130 
Föredragande: 
utbildningsledare 

§ 18 Sammanträdets avslutning 
 

 

Vid protokollet 
 

Emma Kristensen 

Justeras
 

Greger Thornell 

 

Erland Strömstedt 
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