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100 Kreativkvart - oppna 
diskussioner i kommitten. 

101 Inriktning av utlysning for 
strategiska medel 2021. 

102 Nyttjande av kvarvarande 
strategiska medel avsatta for 
2020. 

103 Utredning kring 
masterprogrammen vid den 
Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

Ordforande ger en inledande introduktion 
till kreativa kvarten. 

Basliret och mojligheten att vidta 
disciplinatgarder vid exempelvis fusk 
diskuteras, eftersom lagligt stod att vidta 
11.tgarder saknas da basaret ar en 
forutbildning som inte omfattas av samma 
regler som ovrig utbildning vid 
universitetet. 
Studentrepresentanter i programraden 
diskuteras och ett fortsatt arbete med att 
oka studentrepresentationen till raden 
sker under hasten. 

Ordforande informerar om att 
utbildningskommitten har av 
fakultetsnamnden a.skat 1,50 miljoner 
kronor i strategiska medel. 

Ordforande redovisar att drygt 220 ooo 
kronor aterstar for aret eftersom alla 
resebidrag och internationaliseringsmedel 
inte kunnat delas ut pa grund av 
coronapandemin. Diskussion om hur 
dessa medel kan anvandas till andra 
andamal under 2020. 

Ordforande informerar om uppdraget att 
utreda masterprogrammen. 

Kommitten beslutar att: 

- med redaktionella andringar tillstyrka
direktiv for utredning kring
masterprogrammen,
- ge ordforande och utbildningsledare i
uppdrag att satta samman en
utredningsgrupp utifran kommittens
rekommendationer.
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From: Catharina Henje <catharina.henje@umu.se>  
Sent: Tuesday, 20 October 2020 17:10 
To: Staffan Schedin <staffan.schedin@umu.se> 
Subject: SV: UK Protokoll för digital signering 
 
Hej Staffan, 
 
Som utsedd protokolljusterare godkänner jag här protokollet för Utbildningskommitténs möte den 14/10, 2020. 
 
Mvh, 
Catharina Henje 
 
 

 
  
Catharina Henje 
Lärare och doktorand i interaktionsdesign/  
Lecturer and PhD student in Interaction design 
Designhögskolan / Umeå Institute of Design 
Umeå universitet / Umeå University 
www.uid.umu.se  
+46 (0)90 786 74 60 

 
När du skickar e-post till Umeå universitet innebär det att universitetet behandlar dina personuppgifter. Läs mer 
här: www.umu.se/gdpr 

By sending an email to Umeå University, the University processes your personal data. For more information, please read: 
www.umu.se/en/gdpr 
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