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Ärende 

22 . 

23 . 

24 . 

25. 

26. 

Utseende av 
prot okolljusterar e. 
Fas tställande av dag för 
prot okolljust ering. 

Fast ställ ande av 
föred ragningslistan. 

Föregående mötesprot okoll. 

Anmälan av beslut. 

Meddeland en 

Beslut eller annan åtgärd 

Kommitten beslutar att: 
- ut se Eleonora Hedin att jämt e 
ordför anden justera protok ollet, 
- fast ställa 20 2 1-0 3 -0 8 för 
pr otokolljusterin g. 

Kommitten beslutar att: 
- fastställa den utsä nda 
föredra gningslist an med tillägget att 
punkt 34 är en beslut spunkt. 

Ordförand e går igenom protokollet och 
redogör för vad som skett med punkt ern a. 
Ad acta 

Bilaga p 25. Fastställda kursplaner . 
Ad acta 

Ordför ande medd elar att: 

- det är fo rtsatt hårda restr iktioner då vi 
hm· en stor spridning av covid-19 i 
Västerbotten, däremot är det enf orstatt 
låg smitt spridning vid unive,-sitetet, 

- vid situationer där männi skor inte kan 
undvika att vistas nära varandra bör 
studenter och medarbetare använd a 
mun skydd , 

- visir finn s på kansliet och dessa kan 
hämtas av institution erna efter kontakt 
med kanslichefen, 

- pågående diskussioner.förs infor 
tentam enomgången i mars, 
zoomöve1·vakning kan ej längre erbjudas, 

- en diskussion for s p å cent ral nivå om 
digital undervisning och examination 
även under sommarterminen 2021, 

- arbete med tillgänglighetsanpassning 
avvaktas till arbetsgruppens arbete är 
klart den sista mars, 

- en remissfrån SUHF angåe nde 
rekomm endati oner fo r 
tillgänglighetsanpassning kommer inom 
kort, 

Utbl ldn ingskomml tt en, Teknisk-naturvetenskaplig faku ltet, umeS universitet , 90 1 87 UmeS 
www.umu.se 

2021-03 -0 2 
Sid 1 (5) 

Föredragande 

Ordför an de 
Karolina Broman 

Ordförande 
Karolin a Broman 

Ordför ande 
Karolin a Broman 

Utbildni ngsledare 
Staffan Schedin 

Ordför ande 
Karolina Broman 



Protokoll 
Utblldnlngskommltten 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
Sammantrådesdat um 2021 -03-02 

27. 

28. 

Diskussion/utfall 
rekryte ringsgrupp, 
"rekryterna". 

Resultat/utfall 
studiebarometern 2020 

• UMEÅ UNIVERSITET 
- ansökan om att inrätta ett 
civilingenjörsprogl'am i intelligenta 
system kommer till kommitten senare i 
vår, 

- Riksrevisionen har kommit med en 
l'apport med resultat av regeringens 
satsningar på högskoleutbyggnad inom 
bristyrken, 

- till kommittens nästa möte komme r 
direktiv inför· ett arbete med 
kursutvärderingar att skrivas, 

- avveckling av masterprogrammet 
beräkningsteknik har passerat USR och 
ska strax upp till rektor for beslut, 

- det finns.fler utbildnin gsprog ram vid 
fakulteten som inte utlyses och bör 
avvecklas enligt 
handläggningsordningen, 

- Umeå universitet har utlyst medel, 3 
milj kronor,jör distansutbildning med 
senaste ansökningsdag den 8 mars, 

-platsbesök av UKÄs bedömargrupp 
avseende granskning av Umeå 
universitets kvalitetssystemför 
utbildning sker den 17 mars, 

- resultaten av studiebarometem ht-20 
är utsk ickad till institutionerna. 

Lars-Daniel Öhman meddelar att: 
- Umeå universitete har utsatts.för en 
tillsyn av 
diskrimineringsombudsmannen och.flera 
av lärosätena som ingick i tillsynen.fick 
kritik på de flesta punkterna. 

Ordförande inleder punkten och ger 
bakgrund om rekryterna. 
Fakultetssamordnare redogör för några av 
aktiviteterna bl.a. sommarringningen. 
Kommunikatör meddelar att det mesta 
gär bra med webbsidorna men att om 
kurser byts ut pä programmen bör det 
medd elas till Anna-Lena Lindskog. 

Kommitten diskuterar digitala event. 

Utbildningsledare redogör för resultat et 
av studi ebaromete rn 2020. 

Ordförande 
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Karolina Broman 

Fakultetssamordnare 
Lennart Joh ansson 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Stud enternas punkt - NTK 

Revidering av 
utbildnin gsplaner inför ht-21, 
nybörjarpr ogram 

Reviderin g av 
utbildnin gsplaner inför ht-21, 
masterprogram 

Kreativ kvart - Öppna 
diskussioner i 
utbildning skommitt en 

Diskussion gällande ekonomi 
inom utbildning, pä 
förutbildnin gs-, grund- och 
avancerad nivå, vid den 
Teknisk-natur vetenskapliga 
fakulteten. 

Ledamot meddelar att de är i princip klara 
med mottagningsutbilningen. 
Nytt för detta är är att basåret komm er att 
ha en mottagning tillsamman s med F
sektionen. 
Angående stud entrepresenta tion så har 
kåren tillsammans med F-sektionen 
arbetat för att basårets studenter att vara 
representerade. 

Utbildnin gsledar e redogör för de 
föreslagna revideringarna i respektive 
utbildnin gsplan. 

Kommitten beslutar att: 
- fastställa de reviderade 
utbildnin gsplanerna i enlighet med 
utsänd bilaga. 

Utbildnin gsledar e redogör för de 
föreslagna revider ingarna i r espektive 
utbildningsplan. 

Kommitten beslutar att: 
- fastställa de reviderade 
utbildningsplanerna i enlighet med 
ut sänd bilaga med undantag av 
behörigheten för masterprogramm et i 
fysik, där behörigheten tillstryr ks med 
start ht 22. 

Kommitt ens diskussioner övergår till p 
33. 

Ordförande inleder pun kten och meddelar 
att det även finns ett myndighetskapital 
för utbil dning vid Umeå universitet. 

Kommitt en diskuterar möjliga satsningar 
och vad som kan vara framtid ens 
utbildnin gar. 

Ordförande sammanfattar diskussionen 
och skickar denna till fakultetens 
lednin gsgrupp för fortsatta diskussioner 
om hur fakulteten långsiktigt och 
strat egiskt ska utveckla sitt 
utbildni ngssutbud och använda sina 
ekonomiska resurser pä ett välavvägt sätt. 
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Ledamot 
Eleonora Hedin 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

Ordförand e 
Karolina Broman 
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34. 

35. 

Process för beredning av 
ansökningar för utru stnin g för 
utbildning på grundniv å och 
avancerad nivå, sa mt för 
behöri ghetsgivande utbildnin g 
vid den Teknisk
naturv etenskapliga fakult eten. 

Revidering av programr åd 
(FS 1.2 .2 - 13 81-2 0 ) 

Karolina Broman 
Ordförande 

Eleonora Hedin 
Ju sterare 

Utbildnin gsledar e redogör för förslaget till 
berednin g av ansöknin gar rörande medel 
för utrustnin g för utbildnin g. 

Kommitten beslutar att: 
- fastställa process inför berednin g av 
ansöknin gar för utru stnin g för utbildnin g 
på grundniv å och avancerad nivå, samt för 
behöri ghetsgivande utbildnin g. 
- beroe nde på ant alet ansökningar förd ela 
dessa mellan ledamöterna samt att 
ansökning arna korsläses. 

Ordförand e redogö r för de förändrin gar 
som är föreslagna i programr åden . 

Kommitten beslutar att: 
- utse de reviderade pro gramråde n i 
enlighet med utsänd bilaga, 
- ge ordförande i uppdr ag att starkt 
föro rda en jämn köns balans samt en 
spridnin g av deltagare från flera 
institution er i fakult etens programr åd, 
närhelst det sker förä ndrin gar av rådens 
samman sättnin g. 

Beslutsbilaga p 35. 
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Utbildnin gsledare 
Staffan Schedin 

Ordförande 
Karolina Broman 

Susanne Vikström 
Sekreterare 
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UMEÅ UNIVERSITET 
Utbildnin gskomm itten 

Mötet skedde digitalt via Zoom. 

Närvarande ledamöter 
Mattias Aleniu s 
Karolina Broman 
Åsa Fällman 
Eleonora Hedin 
Catharina Henj e 
Lars-Daniel Öhman 

Övriga närvarande 
Anna-Lena Lindsko g 
Staffan Schedin 
Susanne Vikström 
Lennart Johansson 

Notering 

Laga förfall 
Åsa Berglund 
Markus Broström 
Victor Johansson 
Max Malmer 

• UMEÅ UNIVERSITET 

NÄRVAROLISTA 

Molekylärbiologi 

Bilaga 0: 1 
2021-02-03 

Naturvetenskapernas och matem atikens didaktik/ordforande 
Umeå kommun 
Umeå Naturv etar- och teknologkår 
Designhögskolan 
Matematik och mat emat isk stati stik 

Fakultetens kansli 
Fakultetens kansli 
Fakultetens kansli 
Fakultetens kansli 

Kommunikatör 
Utbildnin gs ledare 
Utbildnings ledare 
Fakultetssamordnare und er p. 27 

Ekologi, miljö- och geovetenskap 
Tillämpad fysik och elektronik 
Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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PROGRAMRÅD vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Mandattid: 2020-07-01 till 2023-06-30 
Reviderad vid UKs möte 2021-03-02 

Apotekarprogrammet, Rece ptarieprogra mmet & Master farmaci 

Ordförande Jerker Fick Kemiska institutionen 
Ulrika Westerlind Kemiska institutionen 
AndyWallman Institutionen för integrativ medicinsk biologi 

Sofia Mattsson Institutionen för integrativ medicinsk biologi 

Matthew Francis Institutionen för molekylärbiologi 
Thomas Grundström Institutionen för molekylärbiologi 

Adjungerad 
studievägledare Sanna Brännström Kemiska institutionen 

Arkitektprogramm et & Master arkitektur och stadsbyggnad 

Ordförand e Sangram Shirke Arkitekthögskolan 
Michael Gruber Arkitekthögskolan 
Carla Collevecchio Arkitekthögskolan 
Richard Conway Arkitekthögskolan 
Amalia Katopodi Arkitekthögskolan 
Roemer van Toorn Arkitekthögskolan 
James Brown Arkitekthögskolan 
Jaime Montes Arkitekthögskolan 
Cornelia Redeker Arkitekthögskolan 
Per Sihlen Designhögskolan 
Annika Moström Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Adjungerad 
studievägledare Sofia Mikaelsson Arkitekthögskolan 

Basåret 
Ordförande Catarina Rudälv Institutionen för matematik och matematisk stat istik 

Karina Persson Kemiska institutionen 
Krister Viklund Institutionen för fysik 

Caroline Blomqvist Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Maria Eriksson Institutionen för fysiologisk botanik 

Helena Näs 
Institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didakt ik 

Adjungerad 
studievägledare OlowSande Institutionen för matematik och matematisk statist ik 

Civilingenjörsprogrammet, Bioteknik 

Ordförande Lena Svensson Institutionen för molekylärb iologi 

Vicky Shingler Institutionen för molekylärbiologi 

Debra Milton Institutionen för molekylärbiologi 
Jan Erik Moström Institutionen för datavetenskap 
Lars-Daniel Öhman Institutionen för matematik och matematisk stat istik 

Nathaniel Street Institutionen för fysiologisk botanik 

Magnus Andersson Kemiska institutionen 

Leif Jönsson Kemiska institutionen 
Adjungerad 
studievägledare Viktoria Vedin Inst itutionen för molekylärbiologi 



Civilingenjörsprogrammet, Energiteknik 
Ordförande Jimmy Vester berg Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Per Holmgren Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Lisa Hed Institut ionen för matematik och matematisk statist ik 
Krister Wiklund Institutionen för fysik 
Nils Skoglund Instit utionen för tillämpad fysik och elektronik 

Adjungerad 
stud ievägledare Robert Eklund Institutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Civilingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi 
Ordförande Leif Nilsson Institutionen för matematik och matematisk stat istik 

Markus Ådahl Institutionen för matematik och matemat isk stat ist ik 

Lars-Daniel Öhman Institutionen för matematik och matematisk statist ik 
Ulrik Söderström Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Lena Kallin Westin Institutionen för datavetenskap 

Dan Frost Handelshögskolan 
Adjungerad 
studievägledare Lars-Daniel Öhman Instituti onen för matematik och matematisk statistik 

Clvilingenjörsprogrammet, Interaktion och design 
Ordförande Thomas Mejtoft Institutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Ulrik Söderström Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Jonny Pettersson Institutionen för datavetenskap 

Niklas Andersson Designhögskolan 

Peter Anton Instituti onen för matematik och matematisk statistik 
Per Kvarn brink Institutionen för tillämpad fysik och elektro nik 

Adjungerad 
studievägledare Lena Palmquist Institutionen för datavetenskap 

Civilingenjörsprogrammet, Teknisk datavetenskap 

Ordförande Henrik Björklund Inst ituti onen för datavetenskap 

Stefan Johansson Institutionen för datavetenskap 

Johan Eliasson Inst itution en för datavetenskap 
Carl C Kjelgaard 

Institutionen för datavetenskap 
Mikkelsen 

Robert Johansson Institut ionen för matematik och matematisk stat ist ik 
Stefan Berglund Institutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Adjungerad 
studievägleda re Marie Nordström Institution en för datavetenskap 

Civilingenjörsprogrammet, Teknisk fysik 

Ordförande Maria Hamrin Institut ionen för fysik 

Hans Forsman Institutionen för fysik 

Peter Anton Institutionen för matematik och matematisk statistik 
Lena Palmquist Institutionen för datavetenskap 

Sven Rönnbäck Inst itution en för tillämpad fysik och elektron ik 

Jonna Wilen Institutionen för strålningsvetenskaper 
Adjungerad 
studievägledare Carolina Näslund Institutionen för fysik 



Civilingenjörsprogrammet, Öppen ingång 

Ordförande Håkan Lindkvist Inst itut ionen för ma tematik och matematisk statist ik 

Jimmy Ves ter berg Inst itutione n för tillämpad fysik och e lektro nik 

Maria Hamrin Inst ituti onen för fysik 

Thomas Mejtoft Inst itu t ionen för tillämpad fysik och elektronik 

Lena Svensso n Inst itut ionen för molekylärbiologi 

Stefan Joha nsso n Inst itut ione n för datavetenskap 

Leif Nilsso n Institutionen för matematik och matematisk statist ik 

Adjungerad 
stud ieväg ledare Håkan Lindkvist Instit ut ione n för matematik och matematisk statist ik 

Högskoleingenjörsprogr ammet , Byggteknik 
Ord förande Fredrik Häggström Inst itutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Annika Moström Inst itut ionen för till ämpad fys ik och elekt ron ik 

Sara Thor Arkite kthö gskolan 

Mathilda Höök Inst itut ionen för tillämpad fysik och elektronik 

Signe Lagerkvist Juridiska institut ionen 

Adjungerad 
stud ieväg ledare Chatarina Åhgren Inst itut ionen för tillämpad fysik och elektro nik 

Högskoleingenjö rsprogrammet , Elektronik och datorteknik 

Ordförande Björne Lindb erg Insti tut ione n för tillämpad fysik och elekt ronik 

John Berge Inst itutio nen för till ämpad fys ik och elektronik 

Ola Ringdahl Instituti one n för datavetenskap 

Jonna Wilen Institut ionen för strålningsvetenskaper 

Adjungerad 
st udieväg ledare John Berge Institutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Högskoleingenjörsprogrammet, Elkraftteknik 

Ordförande Björne Lindberg Instit uti onen för t illämp ad fysik och e lektron ik 

Micael Öhman Luleå tekniska universitet 

Johan Siden Mittuniversitetet 

Adjungerad 
stud ieväg ledare Chatari na Åhgren Inst itution en för ti llämpad fysik och elekt ronik 

Högskoleingenjörsprogrammet, Energiteknik 

Ordförande Anders Åstrand Institutionen för tillämpad fysik och elektron ik 

Per Holmgren Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

MarkMurphy Institut ionen för tillämpad fysik och elektronik 

Chri stoffer Boman Institutionen för tillämpad fysik och e lekt ron ik 

Lisa Lun din Kemiska institutionen 

Adjungerad 
studieväg leda re Chatar ina Åhgren Inst ituti onen för tillämpad fysik och elektro nik 



Högskoleingenjörsprogrammet, Masklnteknik 
Ordförand e Florian Schmidt Institutionen för tillämpad fysik och elekt ronik 

Lars Bygden Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Davood Khodadad Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Rickard Lar ker Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Martin Servin Insti tutionen för fysik 

Adjungerad 
studievägledare Chatarina Åhgren Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

Högskoleprogrammet, Processoperatör 
Ordför ande Lisa Lundin Kemiska ins titu t ionen 

Per Kvarnbrink Institution en för tillämpad fysik och elektron ik 

William Siljebo Kemiska institutionen 
Tomas Holmgren Pedagogiska institutionen 
Anna Mannelqvi st Enheten för forskningsstöd och samverkan 

Adjungerad 
studievägledare Sanna Brännström Kemiska institutionen 

Kandidatprogrammet Biologi och Geovetenskap & Master Ekologi, Geovetenskap 

Ordförande Ulla Carlsson -Graner Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
PA master Johan Olofsson Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
PA master Ann-Kristin Bergst röm Inst itutionen för ekolog i, miljö och geovetenskap 

Tord Andersson Institutionen för eko logi, miljö och geovetenskap 

Jan Larsson Inst itut ionen för molekylärbiologi 

Maria Eriksson Institution en för fysiologisk botanik 
Stina Jans so n Kemiska institutionen 

Adjungerad 
st udievägledar e Maria Karlsson Institutionen för eko logi, miljö och geovetenskap 

Kandidatprogrammet, Datavetenskap 
Ordförande ferry Eriksson Institutionen för datavetensk ap 

Johan Eliasson Institutionen för datavetenskap 
Marie Nordström Institutionen för dat avete nska p 
Suna Bensch Institutionen för dataveten skap 

Per Håkan Lundow Inst itutionen för mat ematik och mat ematisk statistik 
Adjungerad 
studievägledare Lennart Stein vall Institution en för datav etenskap 

Kandidatprogrammet, Industridesign & Master Avancerad produktdesign, Interaktionsdesign, 
Transportdesign 

Ordförand e Oscar Björ k Designhögsko lan 

PA kandid a t Per Sihlen Designhög sko lan 
PA master Thomas Degn Des ignhögskolan 
PA master Christoff el Kuenen Des ignhö gskolan 

PA master Demian Horst Designhögskolan 

Brendon Clark Designhögskolan 

Thomas Mejtoft Institution en för tillämp ad fysik och elektronik 
Adjungerad 
studieadminist ratör Birgitta Sundb erg Designhögskolan 



Kandidatprogrammet, Life Science & Master Molekylärbio logi, Kemi samt Växt- och 
skogs bioteknik 

Ordför and e Erik Chorell Kemiska inst ituti onen 

Biträdand e PA Mattias Alenius Institut ione n för molekylärbiolo gi 

Michael Holmbo e Kemiska instituti onen 

Teresa Frisa n Institut ionen för molekylärbi ologi 

Per Stenberg Instituti onen för ekologi, miljö och geovetens kap 

Adjunge rad SR Karin a Perss on Kemiska institutionen 

Adjun ge rad SR samt 
Insti tut ionen för molekylärbi ologi PA maste r Mat thew Francis 

PA maste r Lasz lo Baka Institu t ionen för fysiologisk botanik 

PA mas te r Christiane Funk Kemiska instituti onen 
Adjun gera d 
studieväg leda re Maria Jans son Kemiska instituti one n 
Adjun ge rad 
studi evägled are Viktor ia Vedin Ins titut ionen för moleky lärb iologi 

Kandidatprogrammet , Miljö- och hälsoskydd & Magister/Master, Miljövetenskap 
Ordfö rande Åsa Berglund Institut ionen för ekol ogi, miljö och geove tenskap 

Malin Linder Nordin g Kemiska instituti onen 

Carolin e Blomqui st Institut ionen för ekolog i, miljö och geove tensk ap 

PA magiste r/ma ste r Tom Korsman Institutionen för ekologi, miljö och geo ve tenskap 
Adjungerad 
s tudievä gledare Maria Karlsso n Insti tuti onen för ekologi, miljö och geovetens kap 

Maste rprogrammet i Artificiell Intelligens 

Ordförande Ola Ringdahl Inst itut ionen för datavete nskap 

Juan Carlos Nieves Instituti onen för datave tens kap 

Leif Nilsso n Inst ituti onen för matemat ik och mate matisk stat istik 

Lili Jiang Institution en för datavete nskap 

Frank Dignum Inst ituti onen för datave tenskap 
Adjun ge rad 
st udievägledare Lennar t Steinwa ll Institu t ionen för datavetenska p 

Masterprogrammen i Beräkn ingstekn ik, Fysik, Robotik och reglerteknik samt Datavetenskap 

Ordfö ra nd e Sven Rönnb äck Inst ituti onen för tillämpa d fysik och elektronik 

PA mas ter Eddie Wadb ro Inst itutione n för dat avetens kap 

PA maste r Jens Zaman ian Inst itutionen för fysik 

PA mas te r Jerr y Eriksso n Inst ituti onen för datavetenskap 

Masterprogrammen i Matematik, Matematisk statistik 

Ord förande Victor Falgas- Rav ry Institu t ionen för mat emat ik och matem at isk statistik 

Konrad Abramow icz Instituti onen för matematik och matematisk statistik 

Natalya Pya Arnq vist Institu t ionen för matematik och matematisk sta tistik 

Lars- Daniel Öhman Inst itu t ionen för mate matik och matematisk statistik 

Martin Rosvall Instituti onen för fys ik 
Carl Chris tian Kjelgaard 

Ins t itu t ionen för data vete nskap Mikke lse n 

Marie Wiberg Hande lshögskolan 
Adjun ge rad 
st udievägledare Lars-Daniel Öhman Instituti onen för mate matik och matema tisk stat ist ik 


