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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  
fakulteten utbildningsberedning 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdag  
2022-01-27 

TEKNAT 2021/144 

Tid: Torsdag 27 januari 2022 kl 14:00-17:10 
Plats Zoom

Närvarande ledamöter 
Cecilia Johansson prodekan för utbildning 
Greger Thornell ordf. TU 
Susanne Mirbt ordf. NUN 
Jörgen Olsson ordf. FUN 
Jörgen Östensson ämneskoordinator matematik 
Tobias Wrigstad ämneskoordinator datavetenskap, §3-5 
Lisa Freyhult ämneskoordinator fysik 
Annica Nilsson ämneskoordinator teknik 
Felix Ho ämneskoordinator kemi 
Mikael Thollesson ämneskoordinator biologi 
Sebastian Willman ämneskoordinator geovetenskap 
Frida Kasselstrand studentrepresentant 
Karla Münzner doktorandrepresentant 
Colin Andersson studentrepresentant, from §10 

Närvarande suppleant med rösträtt
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant, tom §9 

Närvarande suppleant utan rösträtt
Karl-Fredrik Boholm Kylesten studentrepresentant, from §10 

Representant från TUR 
Maja Elmgren TUR, from §2

Övriga närvarande 
Susanne Paul utbildningsledare 
Emma Kristensen utbildningsledare 
Lena Strålsjö utbildningsledare, §1-4 
 

§ 1 Justeringsperson 
Beslut: Felix Ho  
 

Föredragande:  
prodekan för utbildning 
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§2 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: hantering av overhead 

Inventeringsfas. Slutrapport från den arbetsgrupp beredningen 
tillsatt.  
Beslut:  
- att skicka rapporten från arbetsgruppen vidare till 

fakultetsnämnden.  
  

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  
 

§3 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: ämnesfaktorer 

Inventeringsfas. Arbetsgruppens rapport på remiss.  

Beslut:  

- att utse Tobias Wrigstad, Sebastian Willman och en student att 
skriva ett remissvar i linje med diskussionen under mötet, till 
den 11 februari. Information: studenterna utsåg Frida 
Kasselstrand.  

- att ta beslut om förslaget på remissvar per capsulam (skickas ut 
14 februari, sista svarsdag 21 februari).   

TEKNAT 2021/30 
Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
 

§4 Översyn av fördelningsmodellen av statsanslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå: fördelningsmodellen för 
statsanslag 

Inventeringsfas. Slutrapport från den arbetsgrupp beredningen 
tillsatt.  
Beslut:  
- att be arbetsgruppen förtydliga rapporten samt utveckla svaren 

på frågorna i uppdraget till utbildningsberedningen.  
- att ta upp detta igen på nästa sammanträde med 

utbildningsberedningen (31/3). 
  

TEKNAT 2021/30 
 Föredragande: 
 prodekan för utbildning 
  
 

§5 Kursmoduler 

Rapport från arbetsgruppen.  
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 

Föredragande: 
 ordförande NUN och  
ordförande TUN 
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programmet. Därtill kan kortare kurser förekomma 
inom livslångt lärande, dessa får dock inte 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-moduler där 
så krävs för att uppfylla de nya riktlinjerna. Dock 
måste övergången vara klar senast till läsåret 
2025/2026.   

Tobias Wrigstad reserverade sig mot beslutet (bifogas).   

§6 Arbetsordningen: programråd för program på avancerad nivå 

Förslag från fakultetsnämndens arbetsutskott.  
Beslut:  

- att tillstyrka förslaget att lägga till en suppleant för 
studenterna (med närvaro- och yttranderätt) i programråden 
för program på avancerad nivå.  

  

TEKNAT 2019/177 
 Föredragande: 
prodekan för utbildning 

§7 Utvärderingsrapporter – utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

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 för a) och b) delegera till Cecilia Johansson och Susanne 
Mirbt att i slutsatsen lägga in panelernas kommentarer om att 
utbildningarna håller hög kvalitet.  

- att för c) stryka meningen ”därutöver påpekar… sätt”. 
- att efter ovan ändringar föreslå fakultetsnämnden att fastställa 

utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt förslag. 

TEKNAT 2017/85 
Föredragande: 
  ordförande NUN 
 

§8 Utvärderingsrapporter – utbildning på forskarnivå 

a. Geovetenskap - institutionen för geovetenskaper 
b. Kemi - institutionen för kemi-Ångström 
c. Datavetenskap – institutionen för informationsteknologi 

Beslut: 
- att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna ska 

genomföras och att detta ska följas upp av 
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen. 

- att förslå fakultetsnämnden att fastställa 
utvärderingsrapporterna inklusive slutsatserna enligt förslag. 

TEKNAT 2020/47 
Föredragande: 
  ordförande FUN 
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§9 Statistik – utfall 2021 
Information. 

Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§10 Statistik – könsfördelning bland nyregistrerade 
programstudenter 
Information.  

 
Föredragande: 
 Emma Kristensen 

§11 Meddelanden 
Information.  

Föredragande: 
 prodekan för utbildning 

§12 Rapport från NUN, TUN, FUN, TUR, samverkansberedning, 
utskottet för lika villkor och studentkårer 
Information.  

Föredragande: 
 ordförande NUN, TUN,  
FUN, TUR, studenter 

Vid protokollet 
 

Emma Kristensen 

Justeras 
 

 Cecilia Johansson 

 

Felix Ho 
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