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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

87.  Val av 
protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Lars-Daniel Öhman 
att jämte ordföranden 
justera protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 22 september. 

Ordförande  
Karolina Broman 

88.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Karolina Broman 

89.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

90.  Anmälan av beslut. Bilaga p 90a. 
Fastställda kursplaner. 
 
Bilaga p 90b. 
Nedlagda kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
 

91.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
- UKÄ:s utvärdering av 
kvalitetssystemet är inne i 
en slutfas och inom kort går 
bedömargruppens yttrande 
till universiteten för 
delning, 
- rektors mandattid går ut 
sommaren 2022, där ett 
omförordnande nu utreds. 
Det pågår också ett arbete 
med valberedningen för 
lärarledamöter i 
universitetsstyrelsen, 
- masterprogrammet i 
medicinsk teknik avvaktar 
med inrättande och kan 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

därför starta tidigast ht23. 
 
Utbildningsledare meddelar 
att: 
- centrala medel för ökad 
kvalitet i distansutbildning 
har utlysts. Ansökningarna 
bereds och prioriteras av 
universitetets prodekaner 
samt vicerektor och beslut 
väntas i slutet av 
september.  

92.  Preliminära 
registreringssiffror 
höstterminen 2021 

Utbildningsledare 
presenterar 
registreringssiffrorna för 
fakultetens 
utbildningsprogram. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

93.  Information om 
fakultetens nystartade 
samverkan med Unga 
forskare 

Kommunikatör informerar 
om att fakulteten åtagit sig 
att den 3 mars 2022 
arrangera en semifinal i 
Utställningen Unga 
forskare på Curiosum. 
 
Åsa Fällman tipsar om att 
ta kontakt med Niklas 
Wallmark, Umeå kommun, 
för att få hjälp att sprida 
information om tävlingen 
till gymnasieelever. 

Kommunikatör 
Anna-Lena Lindskog 

94.  Revidering av 
kandidatprogrammet i 
Industridesign 
 

Oscar Björk informerar om 
förslaget till revidering för 
att anpassa utbildningen till 
mer komplexa 
samhällsutmaningar för 
industridesigners. Några av 
förändringarna är 
uppdelning av 
undervisningen i tydligare 
block, integrerat och utökat 
hållbarhetsarbete, 
undervisning på engelska 

Biträdande prefekt 
Oscar Björk 
Designhögskolan 
 
 



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Utbildningskommittén 
Sammanträdesdatum 2021-09-15 
 
  

2021-09-15 
Sid 3 (6)  

 

 Utbildningskommittén/Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

UMEÅ UNIVERSITET

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

för ökad mångfald och 
temaveckor där studenter 
från olika årskullar 
samarbetar och utbyter 
kunskap. 
Kommittén diskuterar och 
ställer frågor. 

95.  Information rörande 
sommarringningen 
2021 

Fakultetssamordnare 
informerar om hur 
sommarringningen 
genomförts i maj och juli 
till förstahandssökande 
respektive antagna 
studenter. Syftet är att ge 
blivande studenter relevant 
information för att kunna 
fatta beslut om sina studier. 
Sommarringarna är 
befintliga 
programstudenter. 
Kommittén ställer frågor 
och uttrycker vikten av att 
nya studenter får en 
personlig kontakt med 
lärosätet inför sina studier. 

Fakultetssamordnare 
Lennart Johansson 

96.  Studenternas punkt - 
NTK 

NTK beskriver svårigheter 
med 
mottagningsaktiviteterna 
för nya studenter, trots 
riktlinjer till och utbildning 
av sektionernas 
mottagningsgeneraler. 
Kårstyrelsen har få 
möjligheter att utöva 
kontroll över aktiviteternas 
innehåll, då dessa sköts av 
sektionerna och ofta sker på 
studenternas fritid 
Kommittén diskuterade hur 
fakulteten i samarbete med 
NTK för framtiden kan 
arbeta för att förändra 
kulturen och erbjuda 

Studerandeledamot 
Matilda Munter  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

lämpliga studiesociala 
aktiviteter. 
 
Under terminsstarten hade 
NTK inskrivningsdagar 
utanför kårhuset Origo, 
vilket gjorde att fler nya 
medlemmar kunde värvas 
än tidigare år. NTK lade i 
mötet med nya studenter 
som passerade Origo störst 
vikt vid att informera om 
hur utbildningsbevakarna 
jobbar med 
utbildningsfrågor. 

97.  Kreativ kvart – Öppna 
diskussioner i 
kommittén  

Kommittén diskuterar 
rektors beslut med 
anledning av covid-19 för 
perioden 30 september – 1 
november som innebär att 
campusutbildning åter 
möjliggörs för alla 
studenter, liksom att 
anställda kan återgå till sina 
arbetsplatser.   

Ordförande 
Karolina Broman 
 

98.  Revidering av 
aktivitetsplan 2021 

Ordförande informerade 
om fakultetens 
aktivitetsplan 2020-2022 
som sedan diskuterades. 
 
Vid nästa möte kommer 
revideringar av 
aktivitetsplanen inför 2022 
att formuleras. 

Ordförande 
Karolina Broman 
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Karolina Broman 
Ordförande 

 

 

 

 

Anna-Lena Lindskog 
Sekreterare 

Lars-Daniel Öhman 
Justerare 
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UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA   Bilaga 0:1 
Utbildningskommittén      2021-09-15 

Mötet skedde digitalt via Zoom. 
 
Närvarande ledamöter 
Åsa Berglund    Ekologi, miljö och geovetenskap 
Karolina Broman   Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik/ordförande  
Åsa Fällman    Umeå kommun 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Catharina Henje   Designhögskolan  
Matilda Munter   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Lars-Daniel Öhman   Matematik och matematisk statistik 

 

Övriga närvarande 
Lennart Johansson  Fakultetens kansli Fakultetssamordnare 
Anna-Lena Lindskog  Fakultetens kansli Kommunikatör, sekr. 
Staffan Schedin    Fakultetens kansli  Utbildningsledare  

 
Notering 
 

Laga förfall 
Mattias Alenius    Molekylärbiologi 
Markus Broström   Tillämpad fysik och elektronik    
Willy Själin    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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