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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-05-24

TEKNAT 2021/144

Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetens utbildningsberedning

Tid:

Tisdag 24 maj 2022 kl. 13:15-17:02

Plats

Södra fakultetsrummet, Ångström (13167)

Närvarande ledamöter
Cecilia Johansson
Greger Thornell
Susanne Mirbt
Jörgen Olsson
Jörgen Östensson
Lisa Freyhult
Annica Nilsson
Felix Ho
Sebastian Willman
Mikael Thollesson
Tobias Wrigstad
Karla Münzner
Colin Andersson
Frida Kasselstrand

prodekan för utbildning
ordf. TUN
ordf. NUN
ordf. FUN
ämneskoordinator matematik
ämneskoordinator fysik
ämneskoordinator teknik
ämneskoordinator kemi, from §2
ämneskoordinator geovetenskap
ämneskoordinator biologi, §1-2b, 2d-e
ämneskoordinator datavetenskap, from §2b
doktorandrepresentant, from §2
studentrepresentant, from §2f
studentrepresentant

Närvarande suppleant utan rösträtt
Karl-Fredrik Boholm Kylesten

studentrepresentant

Representant från TUR
Maja Elmgren

TUR

Övriga närvarande
Emma Kristensen
Sara Lind
Sofia Stenler
Ronny Alexandersson
Johanna Lundmark
Martin Holmberg
Elin Lundkvist
Anna Sjölander

§1

Justeringsperson
Beslut: Sebastian Willman

utbildningsledare
utbildningsledare, §5-7
utbildningsledare, §6-7
ordf. ämneslärarrådet, §1-2a
enhetschef TN-KOMM, §2a-b
studievägledare, §2c
studievägledare, §2c
controller, §3

Föredragande:
prodekan för utbildning
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§2

Fakultetens verksamhetsplan 2023, bilagor
a) Bilaga 3:1: ämneslärarrådet
b) Bilaga 1.1: internationell studentrekrytering
c) Bilaga 1.1: lika villkor samt studieteknik
d) Bilaga 1.1: lokaler Klubban

TEKNAT 2021/276
Föredragande:
prodekan utbildning,
Emma Kristensen, Ronny
Alexandersson, Elin
Lundkvist, Martin
Holmberg, Mikael
Thollesson

e) Bilaga 1.1: lokaler nationellt resurscentrum för
biologi/bioteknik
f) Beräknad minskning av takbeloppet jämfört med 2022
Beslut:

§3

-

att ämneslärarrådet ombedes inkomma med ett uppdaterat
äskande, där allt ingår, till nästa möte.

-

att beredningen stödjer de föreslagna ändringarna med
avseende på internationell studentrekrytering.

-

att arbeta vidare med ett förslag på verksamhetsplan där
medel för Klubban och medel för lokaler nationellt
resurscentrum för biologi/bioteknik avsätts enligt äskande.

Fakultetens verksamhetsplan 2023, fasta belopp
Beslut:
-

§4

att föreslå fakultetsnämnden att hantera fasta belopp i
verksamhetsplanen för 2023 enligt förslag.

Utvärderingsrapporter – utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
a) Kandidatprogram i datavetenskap

TEKNAT 2021/276
Föredragande:
prodekan utbildning,
Anna Sjölander

TEKNAT 2017/85
UFV 2022/21
Föredragande:
ordförande NUN

b) Masterprogram i datavetenskap
Beslut:
-

§5

att skicka tillbaka rapporterna till naturvetenskapliga
utbildningsnämnden. Beredningen önskar adekvata åtgärder
och särskild uppföljning när det gäller måluppfyllelsen.

Utvärderingsrapport – utbildning på forskarnivå
Biologi - institutionen för cell- och molekylärbiologi
Beslut:
-

att föreslå fakultetsnämnden att de föreslagna åtgärderna ska
genomföras och att detta ska följas upp av
forskarutbildningsnämnden i den årliga uppföljningen.

-

att föreslå fakultetsnämnden att därtill uppdra åt
forskarutbildningsnämnden att löpande följa upp
institutionens åtgärder för att sänka genomsnittlig
nettostudietid för doktorander.

TEKNAT 2020/47
UFV 2022/21
Föredragande:
ordförande FUN
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§6

att förslå fakultetsnämnden att fastställa
utvärderingsrapporten inklusive slutsatsen enligt förslag.

Arbetsordningen
Förslag på ändringar fanns.
Beslut:

§7

-

att föreslå att en möjlighet att ha en suppleant för
yrkeslivsrepresentanten i programråden för program på
avancerad nivå läggs till,

-

att delegera till Cecilia Johansson och Sara Lind att skärpa
skrivningsförslaget i avsnitt XXIX kring institutionernas
ansvar kring lärare och handledares kompetensutveckling
samt att förtydliga texten i bilaga 2 gällande ”handledarens
ansvar i frågor som inte enbart är utbildningsrelaterade”.

-

att delegera till Cecilia Johansson och Sara Lind att därefter
föreslå fakultetsnämnden att fastställa reviderad
arbetsordning.

Remiss: Utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling
Beslut:
-

§8

att efter förtydligande att personer med olika
anställningsformer arbetar med pedagogisk utveckling
föreslå fakultetsnämnden att fastställa remissvar enligt
förslag.

Meddelanden
Information.

TEKNAT 2019/177
Föredragande:
prodekan utbildning,
Sara Lind

UFV 2022/713
Föredragande:
Sofia Stenler

Föredragande:
prodekan utbildning

a) En framåtsyftande utredning om Uppsala universitet –
Campus Gotland.
b) Fakultetens remissvar om livslångt lärande.
c) Utlysning av medel för utveckling av kurser för
yrkesverksamma och ett livslångt lärande.
d) Nya riktlinjer studentinflytande.
§9

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

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

Emma Kristensen

Justeras

Cecilia Johansson

Sebastian Willman

