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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

områdes-/fakultetsnämnden 

PROTOKOLL nr 7 

Sammanträdesdag  

2022-06-08 

TEKNAT 2021/143 

Tid: Onsdagen den 8 juni kl. 08:30-11:48 

Plats: Krusenberg

Närvarande ledamöter 

Johan Tysk, professor, vicerektor, ordförande 

Charlotte Platzer Björkman, professor, ställföreträdande vicerektor 

Cecilia Johansson, universitetslektor, prodekan för utbildning (§ 1-8) 

Anna Qvarnström, professor, prodekan för forskning 

Marcus Lindahl, professor, prodekan för samverkan  

Joachim Parrow, professor, sektionsdekan matematik-datavetenskap 

Gabriella Andersson, professor, sektionsdekan fysik 

Peter Lindblad, professor, sektionsdekan kemi 

Cecilia Persson, professor, sektionsdekan teknik  

Auli Niemi, professor, sektionsdekan geovetenskap 

Jens Mattsson, generaldirektör FOI, extern ledamot  

August Wollter, doktorandrepresentant 

Frida Kasselstrand, studentrepresentant 

Anna Ivert Nordén, studentrepresentant  (tjänstgörande suppleant) 

Närvarande ej tjänstgörande suppleanter

Tina Vrieler, doktorandrepresentant 

Frånvarande

Mattias Jakobsson, professor, sektionsdekan biologi  

Kajsa Wengelin, studentrepresentant   

Företrädare för de anställda

Nils-Einar Eriksson, TCO  

Mahbubur Rahman, Saco 

Övriga närvarande

Per Andersson, utbildningsledare, sekreterare 

Karin Berggren Bremdal, biträdande kanslichef 

Emma Kristensen, utbildningsledare 

Susanne Paul, utbildningsledare 

Anna Sjölander, controller 

Lena Strålsjö, utbildningsledare 

Måns Östring, kanslichef 

Malin Burklint, studentrepresentant i nämnden 2022/23 (adjungerad, se § 1b)  
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§ 1 Justeringsperson 

Beslut: 

− att utse Auli Niemi. 

Föredragande:  

Vicerektor 

§ 1b Adjungering till mötet 

Malin Burklint, studiebevakare för UTN med utbildningsansvar för 

tekniska utbildningar och tillträdande studentrepresentant i 

nämnden 2022/23, adjungerades till mötet. 

 

Föredragande: 

Vicerektor 

 

§ 2 Lägesrapport – prodekan för utbildning, forskning respektive 

samverkan 

Noterades att underlaget till denna punkt vid flera tillfällen skickats 

ut senare än en vecka innan mötet. För att ledamöterna ska hinna ta 

del av underlaget ska det i fortsättningen skickas ut tillsammans 

med övriga handlingar. 

Komplettering: Nio svenska lärosäten har fått ett regeringsuppdrag 

att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets 

klimatomställning. Uppsala universitet ska samordna lärosätenas 

arbete så att ett allsidigt och samordnat utbildningsutbud tas fram 

och erbjuds. 

 

§ 3 Utbildningsutvärderingar – utbildning på forskarnivå 

Biologi – institutionen för cell- och molekylärbiologi 

Beslut: 

− att de föreslagna åtgärderna ska genomföras och att detta 

ska följas upp av forskarutbildningsnämnden i den årliga 

uppföljningen 

− att därtill uppdra åt forskarutbildningsnämnden att löpande 

följa upp institutionens åtgärder för att sänka genomsnittlig 

nettostudietid för doktorander 

− att fastställa utvärderingsrapporten inklusive slutsats enligt 

förslag. 

TEKNAT 2020/47 

UFV 2022/21 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 4 Modulstorlek för kurser inom utbildning på grundnivå och 

avancerad nivåforskarnivå 

Information enligt 19 § MBL genomfördes den 2 juni.  

Beslut: 

− att fastställa enhetlig modulstorlek om 5 hp för utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå (dvs kurserna kan vara 

5hp, 10 hp, 15 hp osv) 

− att undantag tillåts då det är nödvändigt för samläsning med 

andra fakulteter i kombination med att det enbart berör det 

aktuella programmet 

− att undanta kortare kurser än 5 hp inom livslångt lärande, 

dessa får dock inte ingå i ett programs studieplan 

− att undanta kurser som enbart ges som fristående  

TEKNAT 2022/13 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 
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− att undanta 7,5 hp-kurser som ges enbart inom något eller 

båda av masterprogrammet i dataanalys och master-

programmet i bildanalys och maskininlärning   

− att undanta 7,5 hp-kurser som ges inom något eller båda av 

masterprogrammet i dataanalys och masterprogrammet i 

bildanalys och maskininlärning samt inom profilen för 

dataanalys på civilingenjörsprogrammet i informations-

teknologi under vårterminen i årskurs 4 

− att uppdra åt tekniska och naturvetenskapliga utbildnings-

nämnderna att upprätta en plan och genomföra en risk-

analys för övergången från 7,5 hp- till 5 hp-moduler där så 

krävs för att uppfylla förutsättningarna i detta beslut. Dock 

måste övergången vara klar senast till läsåret 2026/2027. 

Notering: enligt tidigare direktiv (TEKNAT 2021/276) ska en över-

syn av profilering inom programmen göras. 

§ 5 Verksamhetsplan 2023 – Fasta belopp i modellen för fördelning 

av medel till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Beslut: 

− att hantera fasta belopp för 2023 enligt bilaga. 

TEKNAT 2021/276 

Föredragande: 

 Prodekan för utbildning 

 

§ 6 Revidering av arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik 

och naturvetenskap 

Information enligt 19 § MBL genomfördes den 2 juni, varvid ATO 

begärde att ärendet skulle tas till förhandling enligt 11 § MBL 

Beslut: 

− att bordlägga ärendet. 

TEKNAT 2019/177 

Föredragande: 

Vicerektor, Prodekan för 

utbildning 

 

§ 7 Utvärdering av fakultetens satsningar på ämnesdidaktik 

En utvärdering har genomförts av Lars Geschwind, professor vid 

KTH inom teknikvetenskapens lärande med inriktning mot policy 

och styrning. 

Diskussion. Ärendet återkommer för beslut. 

TEKNAT 2018/320 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

Prodekan för utbildning 

 

§ 8 Uppsala universitets hantering av rankning 

Prodekan för forskning är fakultetens representant i en arbetsgrupp 

med uppdrag att ta fram ett direktiv för arbetet med att formulera 

hur Uppsala universitet ser på, och långsiktigt vill arbeta med, 

rankning.  

Lägesrapport och diskussion. 

UFV 2022/429 

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 9 Samarbeten inom grön omställning 

Betydande satsningar kommer att göras i den gröna omställningen 

för att nå miljö- och klimatmål och öka konkurrenskraften. Ett 

samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers, Lunds tekniska 

högskola, Volvo och Northvolt diskuteras inom ramen för detta.  

Lägesrapport och diskussion. 

Föredragande: 

 Prodekan för samverkan 
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§ 10 Delårsbokslut 2022 

Information om läget efter tertial 1 2022. 

 

TEKNAT 2021/30 

Föredragande: 

 Vicerektor, Controller 

Anna Sjölander 

 

§ 11 Promotorer till kommande promotioner 

Fakultetsnämnden utsåg den 26 april professor Svante Janson, 

matematiska institutionen, till promotor för promotionen den 26 

maj 2023. Beslut: 

− att till fakultetens promotor vid promotionen den 27 januari 

2023 utse professor Peter Lindblad, institutionen för kemi-

Ångström. 

Peter Lindblad deltog inte i beslutet. 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 12 Internremiss: Utredning om Uppsala universitet – Campus 

Gotland 

Beslut: 

− att fastställa fakultetens yttrande enligt förslag. 

UFV 2021/1191 

Föredragande: 

Stf vicerektor 

 

§ 13 Organisationsform för verksamheten vid IBG 

Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) samordnar stora 

delar av utbildningen inom biologiska sektionen men bedriver inte 

egen forskning eller utbildning såsom övriga institutioner vid 

fakulteten. En diskussion har påbörjats om vilken organisations-

form som bäst gagnar biologin, men som också speglar den 

verksamhet som bedrivs vid IBG. 

Information. 

Föredragande: 

 Vicerektor 

 

§ 14 Uppsala universitets kommande forskningsutvärdering KoF24 

Lägesrapport. 

UFV 2021/524 

Föredragande: 

 Stf vicerektor 

 

§ 15 Läget avseende anställnings- och befordringsärenden 

Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje 

sammanträde informeras om pågående och avslutade anställnings- 

och befordringsärenden gällande professor, universitetslektor och 

biträdande universitetslektor. Skriftlig information om läget 31 maj. 

 

§ 16 Vissa beslut fattade av arbetsutskottet 2022-04-19—2022-05-31 

Enligt fakultetens arbetsordning ska områdesnämnden vid varje 

sammanträde få information om vilka beslut arbetsutskottet på 

delegation fattat om att utse programansvariga professorer och 

forskarutbildningsansvariga professorer samt ledamöter i olika 

organ genom fyllnadsval. Skriftlig information om beslut under 

perioden 19 april-31 maj. 
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§ 17 Meddelanden 

Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har 

beslutats om sedan förra fakultetsnämnden. 

Vicerektor avtackade de studentrepresentanter som deltagit i 

fakultetsnämnden det gångna året och som nu slutar i nämnden; 

Anna Ivert Nordén, Frida Kasselstrand, August Wollter och Tina 

Vrieler. 

Föredragande:  

Vicerektor, kanslichef 

 

 

Nästa möte med områdes-/fakultetsnämnden: 6 september 2022. 

 

Vid protokollet 

 

Per Andersson 

 

Justeras 

 

Johan Tysk  Auli Niemi 


