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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

99.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Åsa Fällman att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 19 oktober. 

Ordförande  
Karolina Broman 

100.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägget att p 112 är en 
beslutspunkt. 

Ordförande  
Karolina Broman 

101.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

102.  Anmälan av beslut. Bilaga p 102. 
Fastställda kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
 

103.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
- kandidatprogrammet i 
matematik inrättades av 
rektor den 21 september, 
 
- ett positivt 
förhandsbesked från UKÄ 
om lärosätes-
granskningen av 
kvalitetssystemet för 
utbildning har inkommit 
till universitetet, 
 
- VB/VP för 
utbildningsprogrammen 
ska skickas in till 
utbildningsledarna den 29 
oktober men med 

Ordförande 
Karolina Broman 
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möjlighet till sen 
inlämning 19 november, 
 
- S3P-mötet den 5 oktober 
behandlade 
tillgänglighetsanpassning 
och Karl Idberger, UPL, 
presenterade de verktyg 
som finns i Canvas för 
tillgänglighetsanpassning, 
 
- den digitala 
Universitetspedagogiska 
konferensen ägde rum den 
7-8 oktober, där fanns ett 
flertal bidrag från 
fakultetens lärare, 
 
- den 8:e 
utvecklingskonferensen 
för Sveriges 
ingenjörsutbildningar 
kommer att ske vid 
Karlstads universitet den 
24-25 november med 
anmälan senast den 21 
oktober, 
 
- en GUSA planeras ske 
analogt på förmiddagen 
den 10 december med 
tema akademiskt/ 
vetenskapligt skrivande, 
 
- Umeå universitet deltar 
på Study in Swedens fem 
digitala 
rekryteringsmässor, där 
International Office 
samordnar deltagandet. 
 
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
- ett möte med 
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studierektorerna kommer 
att ske den 21 oktober, 
 
- en heldag med 
programansvariga 
planeras ske den 17 
november, 
 
- nätverket 
samverkansgruppen för 
högskoleingenjörs-
utbildningar i Sverige 
hade ett digitalt möte den 
6-7 oktober, där Staffan 
Schedin och Anders 
Åstrand deltog från Umeå 
universitet, 
 
- REDIR kommer att vara 
vid Luleå tekniska 
universitet den 3-4 
november, där fakultetens 
dekaner och 
utbildningsledare deltar, 
 
- ansökningarna om 
distansutbildningsmedel 
för 2022 har beretts 
färdigt av Heidi Hansson 
och prodekanerna. 
Rektorsbeslut väntas inom 
kort. 
 
- nybörjarenkäten 2021 
(webbenkät) har gått ut 
till samtliga nybörjare på 
nybörjarprogrammen vid 
universitetet, sista 
svarsdag 18 oktober. 
 
Åsa Fällman meddelar att: 
- Umeågalan kommer att 
ske den 24 mars 2022 och 
det kommer att vara fyra 
event i samband med 
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galan. Det är ett öppet 
nomineringsförfarande 
till de 11 olika priserna 
som delas ut vid galan. 

104.  Information RUGA-
utredning, 
fördelningsmodell för 
resurstilldelning för 
utbildning. 

Prodekan Sara Sjöstedt de 
Luna informerar om 
bakgrunden till och arbetet 
med översynen av 
fördelningsmodellen för 
resurstilldelning för 
utbildning på 
förutbildningsnivå, 
grundnivå och avancerad 
nivå (RUGA). 

Prodekan 
Sara Sjöstedt de 
Luna 
 

105.  Studenternas punkt NTK, 
programrådsrepresentati
on mm. 

- Kåren har haft sitt första 
fullmäktigesammanträde 
där Matilda Munter valdes 
till kårens ordförande. 
Även kårens 
verksamhetsplan 
fastställdes vid mötet. 
 
- Den 11 oktober skedde 
STURE som är NTKs 
årliga studentutbildning. 
 
- Kåren arbetar för att få 
en fungerande process för 
sektionerna att utse 
studeranderepresentanter 
till programråden.  

Studerandeledamot 
Matilda Munter 
Eleonora Hedin 

106.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
kandidatexamen 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
teknologie 
kandidatexamen i enlighet 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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med utsänd bilaga p 106. 
med tillägget att förtydliga 
definitionen av 
kandidatexamensnivå. 

107.  Revidering av regler för 
garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
2021-2022. 
 
Dnr: FS 1.1-990-21 
 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till ärendet 
samt de föreslagna 
revideringarna av regler 
för garantiplatser. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
 
- tillstyrka de föreslagna 
revideringarna av reglerna 
för garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
2021-2022 i enlighet med 
utsänd bilaga p 107. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

108.  Kreativ kvart – Öppna 
diskussioner i 
kommittén. 

 Ordförande 
Karolina Broman 

109.  Utredning av 
masterprogrammen vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten. 

Ordförande redogör kort 
för utredningen och de av 
arbetsgruppen föreslagna 
rekommendationerna för 
fortsatt arbete. 
 
Kommittén diskuterar de 
angivna 
rekommendationerna i 
rapporten.  

Ordförande 
Karolina Broman 
 

110.  Revidering av 
aktivitetsplan inför 2022. 

Ordförande presenterar 
aktivitetsplanen och 
redogör för de olika 
aktiviteternas 
fortskridande.  
 
Kommittén diskuterar 
aktivitetsplanen och ger 
inspel på aktiviteter för 

Ordförande 
Karolina Broman 
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2022. Ordförande tar 
dessa inspel med i det 
fortsatta arbetet med 
aktivitetsplan för 2022. 

111.  Ansökan om revidering 
av civilingenjörsprogram 
i teknisk kemi. 

Biträdande prefekt 
redogör för bakgrunden 
till ansökan samt 
presenterar det tänkta 
programmets struktur och 
innehåll i enlighet med 
utsänd bilaga.  
 
Kommittén diskuterar 
ansökan. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
 
- återremittera ansökan 
om revidering av 
civilingenjörsprogrammet 
samt, 
- uppdra åt ordförande och 
utbildningsledare att 
återkoppla kommitténs 
kommentarer till 
institutionen. 

Biträdande prefekt  
Patrik Andersson, 
Kemiska 
institutionen  

112.  Mötestider UK 2022. Ordförande presenterar de 
föreslagna tiderna i 
enlighet med utskickad 
kallelse. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
 
- fastställa de föreslagna 
mötestiderna för 2022 i 
enlighet med utskickat 
förslag. 

Ordförande 
Karolina Broman 
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Karolina Broman 
Ordförande 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 

 

Åsa Fällman 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Mattias Alenius    Molekylärbiologi, fr.o.m. p 104 
Åsa Berglund    Ekologi, miljö- och geovetenskap 
Karolina Broman   Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik/ordförande  
Markus Broström   Tillämpad fysik och elektronik, fr.o.m. p 104  
Åsa Fällman    Umeå kommun 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår, t.o.m. p 111  
Matilda Munter   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Lars-Daniel Öhman   Matematik och matematisk statistik 

 

Övriga närvarande 
Anna-Lena Lindskog  Fakultetens kansli Kommunikatör, t.o.m. p 110 
Staffan Schedin    Fakultetens kansli  Utbildningsledare  
Susanne Vikström  Fakultetens kansli Utbildningsledare, sekr. 

 
Notering 
 

Laga förfall 
 
Catharina Henje   Designhögskolan 
Willy Själin    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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Hej Susanne,

” Som utsedd protokolljusterare godkänner jag här protokollet för UtbildningskommiLéns möte den
12/10, 2021.”

Åsa Fällman
Biträdande näringslivschef

Umeå kommun Näringsliv
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

901 84 Umeå
Besöksadress: Huset som kallas Kuben på stadshusområdet, ingång från Hovrättsgatan 17, 2
trappor
www.umea.se/kommun

Följ oss gärna på:

E-faktura
Läs mer på www.umea.se/fakturera
Referens: JOSNOR10

mailto:asa.fallman@umea.se
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.umea.se%2Fkommun&data=04%7C01%7C%7C76db1a7f3fcd40f0df7408d98fbc7b7c%7C5a4ba6f9f5314f329467398f19e69de4%7C0%7C0%7C637698861958338429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BCfyOqxXCx11LR4UD8RQP%2F%2FuxzBYs%2BLyIaj%2BVtaSfiY%3D&reserved=0
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