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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan åtgärd               Föredragande 

51.  Val av 

protokolljusterare. 

Fastställande av 

justeringsdatum. 

Kommittén beslutar att: 

- utse Åsa Berglund att jämte 

ordföranden justera 

protokollet,  

- fastställa 2021-05-18 för 

protokolljustering. 

Ordförande  
Karolina Broman 

52.  Fastställande av 

föredragningslistan. 
Kommittén beslutar att:  

- fastställa den utsända 

föredragningslistan. 

Ordförande  
Karolina Broman 

53.  Föregående 

mötesprotokoll. 
Ordförande går igenom 

protokollet och redogör för 

vad som skett med 

punkterna. 

Ad acta 

Ordförande  
Karolina Broman 

54.  Anmälan av beslut. Bilaga p 54. 

Fastställda kursplaner. 

Ad acta 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 

 

55.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 

- programmet för 

Lärardagen 18 augusti är 

under uppbyggnad och att 

professor Klara Bolander 

Laksov, Stockholms 

universitet, är inbjuden 

keynote speaker, 

- rektorsbeslutet inför ht-21 

med anledning av covid-19 

har kommit och ett öppet 

brev från rektor p g a 

oroväckande smittspridning 

har skickats till alla 

medarbetare och studenter,  

- en remiss från SUHF 

angående DOS-lagen och att 

lärplattformar ska ingå i 

tillgänglighetsdirektivet har 

besvarats av samtliga 

fakulteter vid Umeå 

universitet som starkt 

avråder från att så ska vara, 

Ordförande 

Karolina Broman 
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- en remiss angående 

Regional samverkan om 

kompetensförsörjning har 

kommit från FOS med 

svarstiden den 17 maj, 

- fakultetsnämnden fattade 

beslut om utrustning för 

utbildning vid sitt möte den 

21 april, 

- RUGA-utredningen är i 

gång, 

- ordförande har fått i 

uppdrag av fakultetens 

ledningsgrupp att ta fram en 

handläggningsordning för 

att inrätta 

utbildningsprogram, i syfte 

att få en mer strukturerad 

och transparent process, 

- det under 2022 kommer att 

ske en kollegial extern 

granskning av fakultetens 

civilingenjörs- och 

högskoleingenjörsprogram, 

- det var ett S3P-möte den 4 

maj där universitetsjurist 

Linda Lundmark var 

inbjuden för att tala om 

disciplinärenden, 

- det under nästa vecka är 

två möten med 

programansvariga, där 

bland annat mallen för 

VB/VP ska diskuteras,  

 

Utbildningsledare meddelar 

att: 

- ett nationellt möte med 

dekaner, rektorer, 

kanslichefer och 

utbildningsledare för teknik 

och naturvetenskap har ägt 

rum den 6-7 maj (REDIR), 

där bland annat olika 

aspekter av 

coronasituationen och hur 
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lärosätena planerar inför 

hösten diskuterades. 

56.  Ansökan om inrättande 

av kandidatprogram i 

matematik. 

 

Dnr FS 3.1.3-987-21 

Prefekt Åke Brännström 

redogör för bakgrunden samt 

ansökan om ett 

kandidatprogram i 

matematik. 

 

Kommittén diskuterar 

ärendet. 

 

Kommittén beslutar att:  

- ansökan och förslag till 

utbildningsplan skickas på 

remiss till fakultetens 

institutioner och NTK, 

- remissvaren ska vara 

fakulteten tillhanda senast 

2021-06-15. 

 

Ordförande 

Karolina Broman 

Åke Brännström 

57.  Söksiffror inför ht-

2021.  

 

 

 

 

Utbildningsledare 

informerar om söksiffror på 

antalet förstahandssökande 

till fakultetens 

utbildningsprogram. 

 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 

 

58.  Utbildningsstart ht- 
2021 med förslag på 
reviderade 
planeringstal.  

 

 
Dnr FS 3.1.1-991-21 

Utbildningsledare redogör 

för förslaget till 

utbildningsstart samt 

reviderade planeringstal för 

ht-2021. 

 

Kommittén diskuterar 

ärendet. 

 

Kommittén tillstyrker 

utbildningsstart och 

planeringstal för ht-2021 i 

enlighet med beslutsbilaga p 

58.  

 

Beslutsbilaga p 58.  

Utbildningsstart ht-2021. 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 
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 Ärende    Beslut eller annan åtgärd               Föredragande 

59.  Utlysning 

programtillfällen            

ht-2022 och vt-2023 

samt förslag på 

planeringstal och 

garantiplatser för 

basåret ht-2022. 

 
Dnr FS 3.1.1-992-21 

Utbildningsledare redogör 

för förslaget till 

utbildningsutbud ht-2022 

och vt-2023, planeringstal 

och garantiplatser för 

basåret. 

 

Kommittén diskuterar 

ärendet. 

 

Kommittén tillstyrker  

utlysning av 

programtillfällen för ht-2022 

och vt-2023 i enlighet med 

beslutsbilagorna p 59 a -b.  

 

Beslutsbilaga p 59 a.  

Förslag utlysning 
utbildningsprogram ht-2022, 
garantiplatser för basåret 
samt planeringstal.  
 
Beslutsbilaga p 59b.  
Förslag utlysning 
utbildningsprogram vt-2023 
samt planeringstal.  

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 

 

60.  Utseende av 
programansvarig för 
masterprogrammet i 
transportdesign.  

Ordförande redogör för 

förslaget av ny 

programansvarig. 

 

Kommittén beslutar att: 

- utse universitetslektor 

Jonas Sandström, 

Designhögskolan, till 

programansvarig för 

masterprogrammet i 

transportdesign från och 

med 2021-07-01 och 

tillsvidare, dock längst till 

och med 2023-12-31. 

 

Ordförande 

Karolina Broman 

 

61.  Revidering av 

definitioner för 

teknikområden vid den 

Teknisk-

Utbildningsledare redogör 

för de reviderade 

teknikområdena. 

 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 
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 Ärende    Beslut eller annan åtgärd               Föredragande 

naturvetenskapliga 

fakulteten. 

Kommittén diskuterar 

ärendet. 

 

Kommittén beslutar att: 

- med redaktionella 

ändringar fastställa 

revidering av definitionerna 

av teknikområdena vid den 

Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten. 

 

Beslutsbilaga p 61.  

Teknikområden vid Umeå 
universitet, rev. 210503.  

62.  Reviderad mall för 
Verksamhetsberättelse/  
Verksamhetsplan 
(VB/VP) 2021 för 
utbildningsprogram på 
grundnivå och 
avancerad nivå (Dnr FS 
1.3.1-974-20),  
samt mall för VB/VP 

för tekniskt-

naturvetenskapligt 

basår 2021.  

Utbildningsledare redogör 

för de reviderade mallarna 

för verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan för 

utbildningsprogram och 

tekniskt-naturvetenskapligt 

basår 2021. 

 

Kommittén beslutar att: 

- med redaktionella 

ändringar fastställa mall för 

verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan för 

utbildningsprogram 2021 i 

enlighet med utsänd bilaga p 

62a. 

 

- fastställa mall för 

verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan för 

tekniskt-naturvetenskapligt 

basår 2021 i enlighet med 

utsänd bilaga p 62b. 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 
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 Ärende    Beslut eller annan åtgärd               Föredragande 

63.  Nomineringsprocess 

till Lilla Polhemspriset 

och Wimanska priset. 

Utbildningsledare redogör 

för revideringarna i 

nomineringsprocessen. 

 

Kommittén beslutar att: 

- fastställa 

nomineringsprocessen till 

Lilla Polhemspriset och 

Wimanska priset i enlighet 

med utsänd bilaga p 63. 

Utbildningsledare 

Staffan Schedin 

64.  Studenternas punkt – 

NTK 

Studentrepresentanterna 

informerar om att de fått in 

fler nomineringar till NTK:s 

styrelse och som 

representanter i fakultetens 

nämnder och kommittéer än 

förra året. 

 

65.  Inledande diskussion 

inför utbildnings-

kommitténs 

budgetäskande 2022.  

Ordförande inleder och 

redogör för föregående års 

budget och tankar inför 

2022. 

 

Kommittén diskuterar 

ärendet. 

Ordförande 

Karolina Broman 

 

66.  Information om 

processen vid förra 

omgången kollegial 

extern granskning av 

utbildningsprogram 

inför planering av nästa 

omgång granskning 

med start 2022. 

Utbildningsledare 

informerar om föregående 

externa kollegiala granskning 

av fakultetens samtliga 

utbildningsprogram 2018. 

Vidare presenteras tankar 

inför kommande granskning 

av fakultetens 

ingenjörsprogram. 

 

Kommittén diskuterar 

kommande granskning och 

ger inspel till processen. 

 

 

 

 

 

Utbildningsledare 

Susanne Vikström 
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 Ärende    Beslut eller annan åtgärd               Föredragande 

67.  Regler för 

garantiplatser för 

studerande på 

Tekniskt-

naturvetenskapligt 

basår läsåret 2021-

2022. 

 

Dnr FS 1.1-990-21 

Utbildningsledare redogör 

för förslaget till reviderade 

regler rörande garantiplatser 

för studerande på Tekniskt-

naturvetenskapligt basår. 

 

Kommittén tillstyrker de 

reviderade reglerna för 

garantiplatser för studerande 

på Tekniskt-

naturvetenskapligt basår 

läsåret 2021-2022. 

 

Beslutsbilaga p 67. 

Utbildningsledare 

Susanne Vikström 

 

68.  Avrapportering från 

utredningsgruppen för 

masterutbildningarna.  

Ordförande informerar om 

utredningsgruppens.  

Kommittén beslutar att: 

- ärendet bordläggs till nästa 

möte i augusti, då gruppens 

arbete ska redovisas. 

Ordförande 

Karolina Broman 

 

69.  Övriga frågor Inga övriga frågor 

behandlades. 

 

 

 

Karolina Broman 

Ordförande 

 

 

 

 

Anna-Lena Lindskog 

Sekreterare 

Åsa Berglund 

Justerare 
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA   Bilaga 0:1 

Utbildningskommittén      2021-04-12 

Mötet skedde digitalt via Zoom. 

 

Närvarande ledamöter 

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 

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 fr.o.m 

p 63  

 

Notering 

 

Laga förfall 

Mattias Alenius    Molekylärbiologi 

Max Malmer    Umeå Naturvetar- och teknologkår 

 

 



Utbildningsstart ht-2021 Utbildningsstart ht-2020 (jmf.)

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Kandidatprogram

Biologi och geovetenskap

Biologi och geovetenskap 42 57

Biologi 27 21

Geovetenskap 9 11

Totalt Biologi och geovetenskap 60 78 60 89 59 -1

Datavetenskap  65 86 60 76 61 1

Industridesign 15 85 15 58 15 0

Life Science Svensk 0

Life Science 44 32 0

Kemi 16 7 0

Molekylärbiologi 28 21 0

Totalt svenska sökande Life Science 38 88

rev. öka fr. 33 t. 

38 30 60 36 6

Miljö- och hälsoskydd  30 25 30 32 27 -3

Totalt kandidatprogram 208 362 195 315 198 3

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Receptarie distansgrupp 40 147 40 99 48 8

Apotekarprogrammet 20 108 20 129 27 7

Arkitektprogrammet 75 280 70 250 72 2

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Civilingenjör

Civing bioteknik  55 67 55 66 52 -3

Civing energiteknik  46 39 45 46 46 1

Civing industriell ekonomi  63 97 60 96 59 -1

Civing interaktion o design 60 54 55 71 59 4

Civing teknisk datavetenskap  65 70 60 72 57 -3

Civing teknisk fysik 0

Teknisk fysik 81 81 0

Sjukhusfysik 10 8 0

Totalt Teknisk fysik 76 91 75 89 78 3

Civing öppen ingång 42 57 35 56 40 5

Totalt civilingenjör 407 475 385 496 391 6

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Högskoleingenjör

Byggteknik 50 72 50 68 46 -4

Energiteknik  30 24 30 29 27 -3

Maskinteknik 43 40 40 47 42 2

Elkraftteknik  20 22 20 19 7 -13

Elektronik och datorteknik 0

Elektronik och datorteknik 20 21 0

Medicinsk teknik 3 4 0

Totalt Elektronik och datorteknik 30 23 30 25 35 5

Totalt högskoleingenjör 173 181 170 188 157 -13

   Beslutsbilaga p 58.Utbildningsstart ht-2021 med förslag på reviderade planeringstal 
Dnr FS 3.1.1-991-21 2021-05-11



Utbildningsstart ht-2021 Utbildningsstart ht-2020 (jmf.)

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Högskoleprogram

Processoperatör

Umeå* / Örnsköldsvik* 15

Skellefteå* 16

Distans 38

Total processoperatör  25 38 30 31 14 -16

Totalt högskoleprogram 25 38 30 31 14 -16

0

Totalt nybörjarprogram 948 1591 910 1508 907 -3

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Masterprogram (svenska sökande)

Masterprogrammet i artificiell intelligens 25 30 30 33 7 -23

Masterprogrammet i datavetenskap 6 10 5 10 2 -3

Masterprogrammet i ekologi 7 23 5 11 8 3

Masterprogrammet i farmaci 25 276 25 247 24 -1

Masterprogrammet i fysik 2 6 1 7 1 0

Masterprogrammet i geovetenskap 4 6 4 8 3 -1

Masterprogrammet i kemi 8 10 8 4 0 -8

Masterprogrammet i matematik 3 3 1 2 1 0

Masterprogrammet i matematisk statistik 3 6 1 3 2 1

Masterprogrammet i miljövetenskap 15 22 10 21 4 -6

Masterprogrammet i molekylärbiologi 9 25 9 16 7 -2

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik 10 17 10 22 7 -3

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik 2 7 2 2 3 1

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad 16 41 10 39 14 4

Masterprogrammet i avancerad produktdesign 12

lokal 

antagning 12

lokal 

antagning 11 -1

Masterprogrammet i interaktionsdesign 12

lokal 

antagning 12

lokal 

antagning 11 -1

Masterprogrammet i transportdesign 12

lokal 

antagning ändr. fr. 11 t. 12 11

lokal 

antagning 10 -1

Totalt program på avancerad nivå 119 441 111 386 115 4

Program

Beslutade/ 

rev. 

planerings-

tal ht-2021

Antal 1-

hands-

sökande

21-04-19

Anmärkning Beslutade 

planeringstal   

ht-2020

Antal 1-

hands-

sökande

2020-04-16 

Antal 

registrerade 

2020-09-21

Differens  

antal reg. - 

planeringst

al

Basåret

Basåret Umeå

Teknisk naturvetenskapliga program vid TekNat 250 299 236 297 217 -19

Totalt basåret 299 297 217 -19



Utlysning programtillfällen ht-2022 samt planeringstal och garantiplatser för basåret   Beslutsbilaga p 59a.

Dnr FS 3.1.1-992-21      2021-05-11

Program

Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Garanti-

platser 

basåret**

Planerings-

tal ht-21

Kandidatprogram

Biologi och geovetenskap Ja Nej 60 21 60

Biologi och geovetenskap Ja

Biologi Ja

Geovetenskap Ja

Datavetenskap Ja Nej Ja 65 23 65

Industridesign Ja Nej Ja 15 15

Life Science Ja Ja 38 12 38

Life Science Ja

Kemi Nej

Molekylärbiologi Nej

Miljö- och hälsoskydd Ja Nej Ja 25 11 30

S:a 203 67 208

Program

Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Garanti-

platser 

basåret**

Planerings-

tal ht-21

Farmaciprogram

Receptarieutbildning distans Ja Nej Ja 40 14 40

Apotekarprogrammet Ja Nej Ja 20 7 20

Arkitektprogram

Arkitektprogrammet Ja Nej Ja 75 75

Program

Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Garanti-

platser 

basåret**

Planerings-

tal ht-21

Civilingenjör

Civing bioteknik Ja Nej Ja 55 20 55

Civing energiteknik Ja Nej Ja 43 17 46

Civing industriell ekonomi Ja Nej Ja 63 23 63

Civing interaktion o design Ja Nej Ja 55 21 60

Civing teknisk datavetenskap Ja Nej Ja 65 23 65

Civing teknisk fysik Ja Nej 76 27 76

Teknisk fysik Ja

Sjukhusfysik Ja

Civing öppen ingång Ja Nej Ja 45 15 42

S:a 402 146 407

Högskoleingenjör

Byggteknik Ja Nej Ja 40 5 50

Energiteknik Ja Nej Ja 26 11 30

Maskinteknik Ja Nej Ja 40 16 43

Elkraftteknik Ja Nej Ja 20 7 20

Elektronik och datorteknik Ja Nej 25 11 30

Elektronik och datorteknik Ja

Medicinsk teknik Ja

S:a 151 50 173

Program Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Garanti-

platser 

basåret**

Planerings-

tal ht-21

Högskoleprogram

Processoperatör distans Ja Nej 25 25

Totalt nybörjarprogram 916 284 948

*Internationella utlysningen inför ht-2022 öppnar 2021-10-15, sista anmälningsdag 2022-01-15.

minska till 25

Anmärkning

konstnärlig antagning

Anmärkning

Anmärkning

Anmärkning

minska till 43

minska till 55

**Garantiplatser för studerande på basåret läsåret 2021/2022 gällande start ht-2022. 

Förslag: 35% av planeringstalen (för ht-21) på relevanta program utom högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik som har 10%.

minska till 40, lärarbrist

minska till 26

minska till 40

minska till 25

öka till 45



Program

Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Planerings-

tal ht-21

Masterprogram

Masterprogrammet i artificiell intelligens Ja Ja Ja 25 25

Masterprogrammet i datavetenskap Ja Ja Ja 6 6

Masterprogrammet i ekologi Ja Ja Ja 7 7

Masterprogrammet i farmaci Ja Nej Ja 25 25

Masterprogrammet i fysik Ja Ja Ja 2 2

Masterprogrammet i geovetenskap Ja Ja Ja 4 4

Masterprogrammet i kemi Ja Ja Ja 8 8

Masterprogrammet i matematik Ja Ja Ja 3 3

Masterprogrammet i matematisk statistik Ja Ja Ja 3 3

Masterprogrammet i miljövetenskap Ja Ja Ja 15 15

Masterprogrammet i molekylärbiologi Ja Ja Ja 9 9

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Ja Ja Ja 10 10

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Ja Ja Ja 2 2

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Ja Ja Ja 16 16

Masterprogrammet i avancerad produktdesign Nej Ja Ja 12 12

Masterprogrammet i interaktionsdesign Nej Ja Ja 12 12

Masterprogrammet i transportdesign Nej Ja Ja 12 12

Totalt masterprogram ht-2022 171 171

Program Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning

Anmälnings-

kod ht-22

Förslag 

planerings-

tal ht-22

Planerings-

tal ht-21

Basår

Teknisk naturvetenskapliga program vid Teknat Ja Nej Ja 240 250

*Internationella utlysningen inför ht-2022 öppnar 2021-10-15, sista anmälningsdag 2022-01-15.

konstnärlig antagning

konstnärlig antagning

minska till 240

konstnärlig antagning

Anmärkning

konstnärlig antagning

Anmärkning



Utlysning programtillfällen vt-2023 samt planeringstal     Beslutsbilaga p 59b.

Dnr FS 3.1.1-992-21

Program

Nationell 

utlysning

Inter-

nationell 

utlysning*

Anmälnings-

kod vt-23

Förslag 

planerings-

tal vt-23

Planerings-

tal vt-22

Masterprogram

Masterprogrammet i artificiell intelligens Nej

Masterprogrammet i datavetenskap Nej

Masterprogrammet i ekologi Ja Ja Ja 5 5

Masterprogrammet i farmaci Nej

Masterprogrammet i fysik Nej

Masterprogrammet i geovetenskap Ja Ja Ja 5 5

Masterprogrammet i kemi Ja Ja Ja 5 5

Masterprogrammet i matematik Nej

Masterprogrammet i matematisk statistik Nej

Masterprogrammet i miljövetenskap Ja Ja Ja 5 5

Masterprogrammet i molekylärbiologi Ja Ja Ja 5 5

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik Nej

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik Nej

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad Nej

Masterprogrammet i avancerad produktdesign Nej

Masterprogrammet i interaktionsdesign Nej

Masterprogrammet i transportdesign Nej

Totalt masterprogram vt-2023 25 25

* Internationella utlysningen inför vt-2023 öppnar 2022-06-01, sista anmälningsdag 2022-08-15.

  2021-05-11

Anmärkning
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Teknikområden vid Umeå universitet 

Vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet definieras teknik som fysiska eller virtuella objekt och 

metoder som är medvetet skapade i primärt syfte att uppfylla mänskliga behov. Ett teknikområde 

utgörs av teknik som av applikationsskäl eller gemensam teoribas kan anses höra samman. 

Under åren har en rad olika teknikområden funnits vid Umeå universitet som inriktningar för 

ingenjörsexamen. Vid universitet finns i dagsläget ingenjörsprogram som leder fram till 

civilingenjörsexamen och/eller högskoleingenjörsexamen inom följande teknikområden: 

Bioteknik, Byggteknik, Elektronik och datorteknik, Elkraftteknik, Energiteknik, Industriell 

ekonomi, Interaktionsteknik och design, Maskinteknik, Medicinsk teknik, Teknisk datavetenskap, 

samt Teknisk fysik.  

I samråd med programmen har följande definitioner av teknikområdena tagits fram: 

Bioteknik 

Teknikområdet bioteknik omfattar teknik som använder biologiska system, celler eller 

komponenter av celler, till exempel enzym, proteiner och arvsmassa (DNA), för att utveckla eller 

skapa olika användbara tekniska lösningar eller produkter. Bioteknik är ett tvärvetenskapligt 

område och används inom en rad olika samhällssektorer som medicin/läkemedel, jordbruk och 

skogsvård, bioproduktion, livsmedelsbioteknik samt miljö och hållbarhet.  

Byggteknik 

Byggteknik är det teknikområde som omfattar byggnader och infrastruktur som vi alla är beroende 

av i vårt dagliga liv. Ämnesområdet inbegriper byggandets olika skeden, från planering, 

projektering, konstruktion via byggproduktion till underhåll, förändring och destruktion. 

Elektronik och datorteknik 

Teknikområdet elektronik/datorteknik behandlar analoga och digitala system, samt 

kombinationer av dessa, för att omvandla sensorsignaler till elektriskt kodad information. I 

teknikområdet ingår att bearbeta denna information samt överföra den till en eller flera mottagare 

där informationen avkodas och styr fysiska förlopp eller omvandlas till sensoriska signaler. 

Elkraftteknik 

Elkraftteknik definieras som teknik som används för att bygga och hantera system för generering, 

överföring och distribution av elektrisk energi samt omvandling av denna till olika nyttiga 

energiformer som till exempel rörelse och värme. Teknikområdet behandlar också växelverkan 

mellan elnät, elgenerering och elanvändning, samt styrning och reglering av elkraftsystem. 

Därutöver ingår delområden inom mätteknik, kraftelektronik, elekonomi och energihushållning i 

teknikområdet. 

Beslutsbilaga p 61.
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Energiteknik 

Teknikområdet energiteknik omfattar teknik som används för tillförsel, omvandling, distribution, 

lagring och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurs- och energieffektivitet, 

drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Teknikområdet är multidisciplinärt och 

inkluderar till exempel fysik, kemi, biologi, elektronik och miljöteknik. Det är starkt kopplat till 

flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och 

omställning till förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem. 

Industriell ekonomi 

Teknikområdet industriell ekonomi omfattar teknik som behövs för matematisk modellering, 

inbegripet simulering, optimering och statistisk analys inom finansiella och industriella 

tillämpningar. Området inkluderar metoder och verktyg som i huvudsak är baserade på 

matematik, programmering och statistisk dataanalys och som används för att skapa underlag för 

att kunna fatta välgrundade beslut i olika affärssituationer 

Interaktionsteknik och design 

Teknikområdet interaktionsteknik och design handlar om teknik, metoder och verktyg som behövs 

för att skapa tekniska lösningar som möjliggör användarvänliga, effektiva, lämpliga och 

användbara gränssnitt mellan människa och datorbaserade system. I teknikområdet ingår metoder 

för att organisera designprocessen från identifierat behov till färdig produkt, det vill säga metoder 

för planering, förståelse av slutanvändare, idéskapande, prototyputveckling, testning samt 

utveckling och realisering av färdiga tekniska lösningar. Hänsyn till behov och krav på samhällelig 

och affärsmässig hållbarhet ingår också i området. 

Maskinteknik 

Teknikområdet maskinteknik kombinerar fysik, matematik och materialvetenskap för att designa, 

analysera, tillverka och underhålla mekaniska system. Maskinteknik grundar sig på användandet 

av klassisk mekanik och kräver en förståelse för dynamik, hållfasthetslära, materialteknik och 

strukturanalys. Utöver dessa grundprinciper använder och utvecklar maskiningenjörer verktyg 

som datorstödd design, datorstödd tillverkning och produktlivscykel-hantering för konstruktion, 

produktion och drift av tillverkningsanläggningar, industriutrustning och maskiner. 

Medicinsk teknik 

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt område som inkluderar både medicin och teknik. Det 

spänner över flera tekniska vetenskaper såsom fysik, elektronik, materialteknik, datateknik, 

informationsteknik samt omfattar grundläggande kunskaper inom medicin såsom anatomi och 

fysiologi. Målet med medicinsk teknik är att lösa medicinska problem genom att utveckla teorier, 

metoder och tekniska system. 
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Teknisk datavetenskap 

Teknikområdet teknisk datavetenskap handlar om den programvara som styr alla de datorsystem 

vi i allt högre grad omger oss med. Alltifrån mobilapplikationer och datorspel på konsoler till 

högprestandasystem för tekniska beräkningar och den AI-mjukvara som styr självkörande bilar. 

Området är brett och gränsar till såväl matematik och datorteknik som kognitionsvetenskap och 

informatik. Det sträcker sig från teoretiska undersökningar av vad som överhuvudtaget kan 

beräknas av en dator till praktiska tillämpningar som exempelvis maskininlärda modeller för 

automatisk översättning. 

Teknisk fysik 

Teknikområdet teknisk fysik vid Umeå universitet delas in i följande två delområden som 

definieras enligt följande: 

• Modellerings- och simuleringsteknik (MoSi): Avancerade datorberäkningar för att

analysera, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera fysikaliska skeenden, tekniska

produkter och processer. MoSi bygger vidare på grunder i fysik och matematik såväl som

på programmeringsteknik och numeriska metoder.

• Mätteknik (Mät): Modern mätteknik för att observera, analysera, förutsäga och utvärdera

fysikaliska skeenden, tekniska produkter och processer. Mät bygger vidare på grunder i

fysik och elektronik såväl som på experimentell metodik, matematik och matematisk

statistik.
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Regler för garantiplatser för studerande på 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2021-2022 

En person som antagits till och fullgjort Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet, 

har rätt att bli antagen till en efterföljande utbildning vid Umeå universitet. Denna rättighet 

kommer fortsättningsvis att benämnas som garantiplats. Med basåret avses i hela dokumentet 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet. 

Utbildningar med garantiplats 

Garantiplatser erbjuds till de utbildningar vid Umeå universitet som anges nedan i Tabell 1 och 

Tabell 2. 

Giltighetstid för garantiplats

För studenter som antagits till basåret läsåret 2021 – 2022 gäller garantiplatsen utbildningar med 

start höstterminen 2022 samt för vissa utbildningar vid Medicinsk fakultet med start vårterminen 

2023, se Tabell 1 och Tabell 2.  

Villkor för att anses ha fullgjort basåret 

Med begreppet fullgjort basår avses att studenten har blivit godkänd på minst 30 högskolepoäng 

inom basårets kursutbud under innevarande läsår. Poängen måste vara avklarade senast 15 juni. 

Anmälan 

 Studenten ska anmäla sig till efterföljande utbildning via antagning.se senast sista 

ordinarie anmälningsdag för respektive antagningsomgång. 

 Garantiplatsen gäller inte om studenten gjort en sen anmälan till

programmet/programmen. 

 För att vara garanterad en garantiplats måste studenten söka minst tre av de utbildningar 

som listas i Tabell 1 eller Tabell 2 vid samma antagningsomgång. 

 Om studenten söker färre än tre utbildningar med garantiplats enligt ovan, och inte får 

plats på något av dem, så kan studenten inte erbjudas någon garantiplats i den aktuella 

antagningsomgången. 

Behörighet 

 För att kunna nyttja sin garantiplats måste studenten uppnå den särskilda behörigheten 

som krävs för den utbildning som garantiplatsen gäller. Detta skall i normalfallet vara 

uppfyllt senast vid sista kompletteringsdag för respektive antagningsomgång. 

 Till utbildningar vid Umeå universitet kan en student på basåret bli bedömd som ”behörig 

med villkor”. Student som blir bedömd som ”behörig med villkor” skall kunna uppvisa att 

den särskilda behörigheten är uppfylld senast vid respektive terminsstart.

Commented [CR1]: Antalet garantiplatser på Teknat är 
avhängigt av vad nämnden beslutar i slutet av maj. I vårt remissvar 
har vi påpekat att vi gärna ser att man tar en ny diskussion med 
Byggteknik. 

Commented [CR2]: Vid nästa antagningsomgång bör man 
överväga att inte erbjuda garantiplatser för vårterminen utan endast 
inför hösten. 

Commented [CR3]: Vi har justerat kravet på att man ska söka 
fyra utbildningar där det finns garantiplatser till tre utbildningar 
eftersom det på våren inte finns fler än tre. De flesta kommer in på 
sitt förstahandsval av garantiplats och endast i undantagsfall får 
studenten sitt andrahandsval. Det torde därför vara riskfritt att 
minska från fyra till tre. 
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Urval 

 Antalet garantiplatser till varje enskilt program är begränsat, se Tabell 1 och Tabell 2,

 Fördelning av garantiplatser sker endast i urval 1.

 Om det är fler sökande till en specifik utbildning än vad det finns garantiplatser så måste 

ett urval göras och detta urval sker i samband med urval 1.

 Urvalet baseras på meritvärdet från gymnasieskolan (67 % av garantiplatserna) samt

resultat på högskoleprov (33 % av garantiplatserna). 

 Studenter som inte är konkurrenskraftiga till något av de tre sökta 

garantiplatsutbildningarna kommer beredas plats på den av de tre utbildningarna där

studenten var närmast i turordning i urvalet. 

 Studenter som fullgjort basåret konkurrerar även med övriga sökande i de vanliga 

urvalsgrupperna. Detta innebär att fler studenter från basåret kan antas till en utbildning

än antalet garantiplatser, om studenterna har tillräckligt höga meritvärden.”

Antagning 

 För att nyttja sin garantiplats måste studenten tacka ja till den givna platsen senast sista 

svarsdag för urval 1. 

 Student som inte tackar ja till platsen innan sista svarsdag kan inte längre åberopa sin 

garantiplats i den aktuella antagningsomgången. 
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Tabell 1 Utbildningar vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet där garantiplats gäller höstterminen 2022.1 
Beslut om antalet garantiplatser till respektive utbildningsprogram har fattats av nämnden för Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet.2  

Utbildningar vid Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet 

Antal garantiplatser 

höstterminen 2022 

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik 20 

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik 16 

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 21 

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design 20 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 21 

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik  27 

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång 13 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 5 

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och 

datorteknik/medicinsk teknik 

11 

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 7 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 11 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 14 

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap 21 

Kandidatprogrammet i datavetenskap 21 

Kandidatprogrammet i Life science 11 

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd 11 

Apotekarprogrammet 7 

Receptarieprogrammet 14 

1 Gäller inriktningen mot tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid Umeå universitet, under förutsättning att respektive utbildningsprogram 
annonseras inom ordinarie antagningsomgång inför höstterminen 2022.
2 Se beslut från nämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet den 1 oktober 2020.
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Tabell 2 Utbildningar vid Medicinsk fakultet där garantiplats gäller höstterminen 2022 och vårterminen 

2023.3 Beslut om antalet garantiplatser till respektive utbildningsprogram har fattats av nämnden för 
Medicinsk fakultet.4 

Utbildningar vid Medicinsk fakultet Antal 

garantiplatser 

höstterminen 

2022 

Antal 

garantiplatser 

vårterminen 

2023 

Arbetsterapeutprogrammet 5 - 

Biomedicinprogrammet 5 - 

Biomedicinsk analytikerprogrammet med inriktning 

laboratoriemedicin 

9 - 

Biomedicinsk analytikerprogrammet med inriktning 

klinisk fysiologi 

3 - 

Fysioterapeutprogrammet 3 3 

Idrottsfysiologprogrammet 3 - 

Logopedprogrammet 3 - 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 5 - 

Sjuksköterskeprogrammet 5 5 

Tandhygienistprogrammet 0 5 

3 Gäller inriktningen mot tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid Umeå universitet, under förutsättning att respektive utbildningsprogram 
annonseras inom ordinarie antagningsomgång inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023.
4 Se beslut från nämnden för Medicinsk fakultet den 13 april 2021. 
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