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Ärende  Beslut eller annan åtgärd Föredragande 

 

36.  Utseende av 
protokolljusterare. 
Fastställande av dag för 
protokolljustering.  

Kommittén beslutar att: 
- utse Markus Broström att jämte 
ordföranden justera protokollet,  
- fastställa 2021-04-16 för 
protokolljustering. 

Ordförande  
Karolina Broman 

37.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med ändringen att 
Lars-Daniel Öhman presenterar p 41 samt 
tillägget att punkt 42 ska justeras 
omedelbart.  

Ordförande  
Karolina Broman 

38.  Föregående mötesprotokoll. Ordförande går igenom protokollet och 
redogör för vad som skett med punkterna. 
Ad acta 

Ordförande  
Karolina Broman 

39.  Anmälan av beslut. Bilaga p 39. Fastställda kursplaner. 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

40.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
 
- det är fortsatt hårda restriktioner då vi 
har en stor spridning av covid-19 i 
Västerbotten,  

- sista kompletteringsdag för 
gymnasiebetyg har i år flyttas fram från 
den 21 juni till den 5 juli, vilket medför att 
det första antagningsbeskedet fördröjs 
med en vecka och kommer först den 16 
juli, 

- uppdaterade dokumentmallar för Word 
med bättre tillgänglighet nu finns 
tillgängliga att använda, 

- i dagsläget har vi information om att 
även lärplattformar kommer att 
omfattas av tillgänglighetsdirektivet och 
att information om 
tillgänglighetsanpassning sammanställts 
på en Aurorasida,  

- rektor har fattat beslut om ett nytt 
regelverk för studieavgifter, detta som ett 
resultat av ett utvecklingsarbete vid 
International Office, 

- rektor nu har fördelat medel, totalt 3 
miljoner kronor,  för distansutbildning 

Ordförande  
Karolina Broman 
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och vår fakultet beviljades medel för tre 
ansökningar, 
 
- platsbesök av UKÄs bedömargrupp 
avseende granskning av Umeå 
universitets kvalitetssystem för 
utbildning sker den 18-20 maj, samt att 
UKÄ har meddelat sitt önskemål om 
fördjupningsspår, där blev 
Arkitekthögskolan samt arbetet med 
kursutvärderingar utvalda, 
 
- lärardagen den 18 augusti är under 
planering,  
 
- en RUGA-utredning (resursfördelning 
för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå) har startat och där 
arbetsgruppen består av Sara Sjöstedt de 
Luna, Anders Lundin och Anna Tellné. 

Catharina Henje meddelar att: 
 
- en grupp studenter som läser 
masterprogrammet i interaktionsdesign 
ingår i ett projekt  tillsammans med 
Akademiska hus för att utveckla hybrida 
lärmiljöer på campus. 
 
Staffan Schedin meddelar att: 

- dagens aktuella söksiffror visar på både 
uppgång och nedgång i söktryck för 
fakultetens utbildningsprogram jämfört 
med tidigare år, 
 
- fakulteten har nominerat två 
examensarbeten från 
civilingenjörsutbildning 
till Lilla Polhemspriset 2021.  

1. Development of Next-
Generation Optical Tweezers”, av Daniel 
Nilsson, civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik.  

 2. Förbränning av avloppsslam – 
utredning av förutsättningar för en 
anläggning i Umeå, av Erik Silfver, 
civilingenjörs-programmet i 
energiteknik.  

- fakulteten har nominerat ett 
examensarbete från 
högskoleingenjörsutbildning 
till Wimanska priset 2021:  
Flödesstudie – Produktion av 
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prefabricerade byggelement, författat av 
Johanna Nilsson, högskoleingenjörs- 
programmet i byggteknik.  

41.  Nytt kandidatprogram i 
matematik 

Ledamot Lars-Daniel Öhman presenterar 
bakgrund och strategisk betydelse med ett 
kandidatprogram i matematik. 
 
Kommittén diskuterar ärendet. 

Ledamot 
Lars-Daniel Öhman 

42.  Förslag på tilldelning av medel 
för utrustning för utbildning 
vid den Teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten.                       
(FS 2.1.6-83-21) 
 

Ordförande redogör för de inkomna 
ansökningarna och sammanställningen av 
ledamöternas ranking.  
 
Utbildningskommittén diskuterar de 
inkomna ansökningarna och processen för 
arbetet med granskningen av 
ansökningarna. 
 
Kommittén beslutar att: 
- föreslå fakultetsnämnden att fördela 
stöd för finansiering av  utrustning för 
utbildning i enlighet med 
sammanställning i bilaga. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 

Ordförande 
Karolina Broman 
 

43.  Studenternas punkt – NTK Ledamot Victor Johansson meddelar att 
NTK arbetar med ett projekt för en ökad 
diskussion kring negativa mansnormer 
och hur en bättre arbetsmiljö kan uppnås 
vid mansdominerade utbildningar.  
 
Ledamot Eleonora Hedin meddelar att de 
flesta av sektionerna har haft eller 
kommer att ha sina stormöten inom kort 
och förhoppningsvis kommer det förslag 
till nya representanter i NTKs styrelse 
samt för bemanning av fakultetens 
nämnder och kommittéer.  

Ledamot 
Eleonora Hedin 
 
Ledamot 
Victor Johansson 

44.  Direktiv för arbetsgrupp för 
kursutvärderingar vid den 
Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

Utbildningsledare redogör för förslaget till 
direktiv. 
 
Kommittén beslutar att: 
- med redaktionella ändringar fastställa 
direktiv för arbetsgrupp för 
kursutvärderingar i enlighet kommitténs 
synpunkter, 
- uppdra åt utbildningsledare och 
prodekan att sätta samman en 
arbetsgrupp. 
 
Beslutsbilaga p 44. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

45.  Kreativ kvart – Öppna 
diskussioner i 
utbildningskommittén  
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46.  Regler för garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2020-2021 
 
Dnr FS 1.1-749-21 

Utbildningsledare redogör för förslaget till 
reviderade regler rörande garantiplatser 
för studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår. 
 
Kommittén beslutar att: 
- fastställa de reviderade reglerna för 
garantiplatser för studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår läsåret 2020-
2021. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

47.  Examensbeskrivning för 
teknologie masterexamen i 
datavetenskap med inriktning 
robotik och reglerteknik 
 

Bordlägges. 
 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

48.  Examensbeskrivning för 
teknologie masterexamen i 
elektronik med inriktning 
robotik och reglerteknik 
 

Bordlägges. 
 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

49.  Utlysning av utbildnings-
kommitténs medel för 
deltagande i konferenser 2021, 
med sista ansökningsdag 
2021-08-10  
                                                       
Dnr FS 2.1.6-752-21 

Ordförande redogör för förslaget till 
utlysning av medel för deltagande i 
konferenser 2021. 
 
Kommittén beslutar att: 
- fastställa utlysningen med sista 
ansökningsdatum 10 augusti 2021 i 
enlighet med utsänd bilaga. 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
 

50.  Utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 2021, med 
sista ansökningsdag              
2021-08-10 
 
Dnr FS 2.1.6-753-21 
 

Ordförande redogör för förslaget till 
utlysning av internationaliserings- och 
samverkanscheckar 2021. 
 
Kommittén beslutar att: 
- fastställa utlysningen med sista 
ansökningsdatum 10 augusti 2021 i 
enlighet med utsänd bilaga. 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
 

  
 
Karolina Broman 
Ordförande 

  
 
 
Susanne Vikström 
Sekreterare 

  
 
 
 
 
 
Markus Broström 
Justerare 
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA     Bilaga 0:1 
Utbildningskommittén        2021-04-12 
  
 
Mötet skedde digitalt via Zoom. 
 
Närvarande ledamöter 
Mattias Alenius    Molekylärbiologi 
Åsa Berglund    Ekologi, miljö- och geovetenskap 
Karolina Broman   Naturvetenskapernas och matematikens didaktik/ordförande  
Markus Broström   Tillämpad fysik och elektronik    
Åsa Fällman    Umeå kommun 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Catharina Henje   Designhögskolan  
Victor Johansson   Umeå Naturvetar- och teknologkår  fr.o.m. slutet av p 42 
Lars-Daniel Öhman   Matematik och matematisk statistik 
       
 
   
Övriga närvarande 
Anna-Lena Lindskog   Fakultetens kansli   Kommunikatör 
Staffan Schedin    Fakultetens kansli   Utbildningsledare 
Susanne Vikström   Fakultetens kansli   Utbildningsledare  
 
 
Notering 
 
 
 
Laga förfall 
Max Malmer    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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Direktiv för utredning av processen rörande 

kursutvärderingar vid den Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten 

Kursutvärderingarna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet för att hålla hög kvalitet i 

våra kurser. Högskoleförordningen 1 kap. 14 § föreskriver att: 

”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina 

erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. 

Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella 

beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för 

studenterna. ” 

Kursutvärderingar är en av de centrala aktiviteterna för kvalitetsutveckling och är en av de nio 

aktiviteterna i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning (FS 1.1-1324-18). Ansvaret för 

kursutvärderingar ligger på prefekt. Utformning, genomförande, uppföljning, publicering och 

återkoppling av kursutvärderingar utförs idag på olika sätt beroende på hur institutionerna 

arbetar. Några institutioner använder fakultetens webbaserade kursrapportsystem, andra inte. 

Kursrapportsystemet är ett hjälpmedel för sammanställning av kursvärderingarna och fungerar 

även som ett arkiv. Kursrapportsystemet, som varit i drift i över 10 år, är föråldrat och behöver 

antingen uppgraderas ordentligt eller fasas ut inom något eller ett par år och eventuellt ersättas 

med ett bättre system.  

För studenterna finns idag inget enhetligt system för hur kursutvärderingar hålls tillgängliga eller 

hur de återkopplas. Dessa problem framhålls i bland annat Studentkårsskrivelsen 2019 (kap. 1.3)1 

och Studentinlagan till självvärderingen för universitetets kvalitetssystem (se bilaga 1) tillsammans 

med fler aspekter kring kursutvärderingar samt åtgärdsförslag. 

Mot bakgrund av ovanstående vill fakulteten se över processen med kursutvärderingar, vilket även 

synliggjorts som en aktivitet i aktivitetsplanen för fakultetens verksamhetsplan för 2020-2022. 

Fakulteten vill därför tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över utformning, genomförande, 

uppföljning, återkoppling, samt tillgängliggörande av fakultetens kursutvärderingar. Målet för 

gruppens arbete är att ta fram en handläggningsordning för kursutvärderingar som säkrar ett 

systematiskt kvalitetsarbete och en tydlig process för genomförandet av kursutvärderingar vid 

fakulteten. Handläggningsordningen ska falla inom ramen för aktivitet 3 i universitetets 

kvalitetssystem för utbildning.  

Gruppen bör bland annat beakta följande: 

 Utformning och genomförande av kursvärderingar och kursutvärderingar. Vilka
kvalitativa tankegångar finns bakom utformningen? Vilka uppgifter ska ingå, varför och
för vem? Vad bör inte finnas med? Vad bör studenten svara på och vad kan
läraren/institutionen sammanfatta? Kan utvärderingarna baseras på ”Learning Experience
Questionnarie” (LEQ)? Möjligheter till kursutvärdering via Canvas?

1 https://www.umu.se/om-umea-universitet/kvalitetsarbete/studentkarsskrivelse/ 

Beslutsbilaga p 44.
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 Hur ska kursvärderingar genomföras för att få hög svarsfrekvens?

 Hur säkras att åtgärder föreslagna i kursutvärderingar beaktas?

 Hur säkerställs återkoppling av kursutvärdering och eventuella vidtagna åtgärder till nästa
kurstillfälle och studentgrupp? Hur bör återkoppling ske?

 Var ska kursutvärderingar hållas tillgängliga för studenter och lärare? Oberoende av
institution.

 Möjligheter och begränsningar med fakultetens nuvarande kursrapportsystem. Bör
nuvarande kursrapportsystem avvecklas? Bör ett nytt system utvecklas?

 Omvärldsanalys av kursutvärderingsprocessen vid några lärosäten med beaktande av
Universitetskanslersämbetets tillsynsärenden gällande kursutvärderingar2.

Under utredningen diskuteras och förankras gruppens arbete hos fakultetens ledningsgrupp, 

prefekter, studierektorer och programansvariga. 

Tidsåtgång/tidsplan och resurssättning av projektet 

Arbetsgruppen träffas vid 5-6 möten under maj till december 2021 (à 2 tim+ 3 tim förberedelse), 

vilket innebär ca 25 tim/deltagare (inkl. förberedelsetid). I förberedelsetiden ingår också att 

inhämta information från institutioner som inte har representation i arbetsgruppen. Timersättning 

utgår till lärarrepresentanterna (och vid behov UPL) om totalt 125 (150) timmar finansierat via 

UKs strategiska medel.  

Gruppens resultat i form av ett förslag på handläggningsordning ska redovisas senast vid 

utbildningskommitténs första möte (januari) 2022, samt stämmas av med FLG.  Innan 

handläggningsordningen beslutas bör ett remissförfarande till institutionerna genomföras. 

Förslag på sammansättning av arbetsgrupp: 

Sara Sjöstedt de Luna, 

Staffan Schedin (sammankallande), 

Fem lärarrepresentanter som representerar 10 institutioner, 

Studeranderepresentant utsedd av NTK, 

UPL-representant.  

Bilaga 1 

Studentinlaga, 2020-12-04, Umeå Studentkår, Umeå Natur-och teknologkår och Umeå medicinska 

studentkår.  

2 https://www.uka.se/publikationer--beslut/amnesindelad-lista-med-publikationer/juridisk-tillsyn.html 
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