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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

113.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Catharina Henje att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 29 november. 

Ordförande  
Karolina Broman 

114.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägget att punkterna 118-
119 ska omedelbart 
justeras. 

Ordförande  
Karolina Broman 

115.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

116.  Anmälan av beslut. Bilaga p 116. 
Fastställda kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
 

117.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
- universitetsdirektör 
Hans Wiklund har haft ett 
möte med en grupp 
fakultetsrepresentanter 
inför den särskilda 
satsningen på 
tillgänglighet, inkl. DOS-
direktivet. Gruppen 
önskade ett tydliggörande 
av universitetets tolkning 
av SUHF:s 
rekommendation 
om DOS-direktivet, 
 
- UKÄ har delgivit sitt 
formella beslut att Umeå 
universitet fick det 
samlade omdömet 
godkänt 
kvalitetssäkringsarbete 
och uppfyller därmed 

Ordförande 
Karolina Broman 
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samtliga 
bedömningsområden, 
 
-rektorsbeslut den 19 
oktober gav en fördelning 
av medel för utveckling av 
distansutbildning. EMG 
erhöll 555 000 kr, för 
utveckling av 
livsmedelssäkerhetskurs. 
Designhögskolan erhöll 
325 000 kr, för utveckling 
av kursen Design för 
idékommunikation, 
 
- PA-dagen genomfördes 
den 17 november. med 
bl.a. diskussion om 
arbetsuppgifterna i PA-
uppdraget, samt 
gruppdiskussioner om 
masterutredningen, 
kollegial extern 
granskning av 
ingenjörsprogrammen, 
och om fakultetens arbete 
med nybörjarstudenter,    
 
- fakultetens 
institutionsdialoger sker 
under veckorna 46-48, 
 
- GUSA flyttas fram till 
våren 2022. 
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
- mötet med 
studierektorer är flyttat 
till den 14 december, 
 
-S3P-möte planeras 
analogt den 7 december, 
 
- ett förslag på reviderad 
lokal examensordning är 
tillstyrkt av USR. 
Revideringarna gäller 
lättnader i kraven för 
examensarbeten för 
lärarexamina samt 
förtydligande av 
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begreppet ”kandidat-
examensnivå”. 

118.  Ansökan om inrättande 
av civilingenjörsprogram 
i teknisk kemi 

Biträdande prefekt Patrik 
Andersson presenterar de 
förändringar som är gjorda 
efter senaste 
kommittémötet. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- ge ordförande och 
utbildningsledare i 
uppdrag att skicka ut 
ansökan med tillhörande 
handlingar på remiss till 
fakultetens institutioner 
med sista svarsdag 2022-
01-20. 
 
Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 

Bitr. prefekt  
Patrik Andersson, 
Kemiska 
institutionen  

119.  Ansökan om inrättande 
av civilingenjörsprogram 
i intelligenta system 

Prefekt Thomas Olofsson 
presenterar ansökan och 
bakgrunden till ett nytt 
civilingenjörsprogram i 
intelligenta system. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- återremittera ansökan 
om revidering av ansökan 
om 
civilingenjörsprogrammet 
samt, 
- uppdra åt ordförande och 
utbildningsledare att 
återkoppla kommitténs 
kommentarer till 
institutionen. 
 
Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 

Prefekt 
Thomas Olofsson, 
Institutionen för 
tillämpad fysik och 
elektronik 
 

120.  Utlysning av 
utbildningskommitténs 
medel för deltagande i 
konferenser 2022, med 
sista ansökningsdag 
2022-01-10 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningstext 
av medel för deltagande i 

Ordförande 
Karolina Broman 
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Dnr FS 2.1.6-2382-21 

konferenser 2022 med 
sista ansökningsdag 2022-
01-10, i enlighet med 
bilaga p 120. 

121.  Utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 
2022, med sista 
ansökningsdag 2022-01-
10 
 
Dnr FS 2.1.6-2383-21 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar fastställa 
utlysningstext av medel för 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 2022 
med sista ansökningsdag 
2022-01-10, i enlighet med 
bilaga p 121. 
 

Ordförande 
Karolina Broman 

122.  Utlysning av 
utbildningskommitténs 
strategiska medel 2022, 
med sista ansökningsdag 
2022-02-18 
 
Dnr FS 2.1.6-2384-21 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningstext 
av strategiska medel 2022 
med sista ansökningsdag 
2022-02-18, i enlighet 
med bilaga p 122 a. 

Ordförande 
Karolina Broman 

123.  Studenternas punkt NTK, 
programrådsrepresentati
on mm. 

Studerandeledamot 
informerar att: 
- kåren kommer att ordna 
en sittning för nya 
studenter vid flera olika 
program för att skapa en 
bättre social tillvaro efter 
distansstudierna. 
- NTK arbetar med att 
sammanställa en lista över 
alla 
studeranderepresentanter. 
- en utbildningsbevakare 
troligen kommer att 
tillsättas efter nyår. 

Studerandeledamot 
Eleonora Hedin 

124.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för naturvetenskaplig 
magisterexamen i 
molekylärbiologi med 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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åtgärd               

Föredragande 

inriktning växt- och 
skogsbioteknik 

Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
naturvetenskaplig 
magisterexamen i 
molekylärbiologi med 
inriktning växt- och 
skogsbioteknik i enlighet 
med utsänd bilaga p 124.  

125.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för naturvetenskaplig 
masterexamen i 
molekylärbiologi med 
inriktning växt- och 
skogsbioteknik  

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
naturvetenskaplig 
masterexamen i 
molekylärbiologi med 
inriktning växt- och 
skogsbioteknik i enlighet 
med utsänd bilaga p 125. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

126.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för naturvetenskaplig 
masterexamen i biologi 
med inriktning ekologi 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
naturvetenskaplig 
masterexamen i biologi 
med inriktning ekologi i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 126. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

127.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för naturvetenskaplig 
masterexamen i biologi 
med inriktning naturvård 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
naturvetenskaplig 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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åtgärd               
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masterexamen i biologi 
med inriktning naturvård i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 127. 

128.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
masterexamen i 
datavetenskap med 
inriktning datalogi 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka den föreslagna 
examensbeskrivningen för 
teknologie masterexamen i 
datavetenskap med 
inriktning datalogi i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 128. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

129.  Handläggningsordning 
för kollegial extern 
granskning av 
utbildningsprogram  
 
Dnr FS 1.1-2420-21  

Ordförande redogör för 
den föreslagna 
handläggningsordningen. 
 
Kommittén diskuterar och 
ger förslag på 
förbättringar. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
handläggningsordning för 
kollegial extern granskning 
av utbildningsprogram.  

Ordförande 
Karolina Broman 

130.  Anvisningar till 
sakkunniga vid kollegial 
extern granskning av 
utbildningsprogram  
 
Dnr FS 1.1-2421-21  

Ordförande redogör för de 
föreslagna anvisningarna. 
 
Kommittén diskuterar och 
ger förslag på 
förbättringar. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
anvisningar till sakkunniga 
vid kollegial extern 
granskning av 
utbildningsprogram. 

Ordförande 
Karolina Broman 
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131.  Tidplan för kollegial 
extern granskning 
 
Dnr FS 1.6.2-2422-21  

Ordförande presenterar 
tidplan för kollegial extern 
granskning av civil- och 
högskoleingenjörsprogram 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka tidplan 
för kollegial extern 
granskning. 

Ordförande 
Karolina Broman 

132.  Utredning av 
masterprogrammen vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten, del 2 

Ordförande presenterar ett 
förslag till fortsatt 
utredningsarbete med 
masterprogrammen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa direktiv för 
fortsatt arbete kring 
masterprogrammen, 
- ge ordförande och 
utbildningsledare i 
uppdrag att sätta samman 
en utredningsgrupp 
utifrån kommitténs 
rekommendationer. 

Ordförande 
Karolina Broman 

133.  Utseende av 
programansvariga för 
civilingenjörs-
programmen i teknisk 
fysik och industriell 
ekonomi, 
kandidatprogrammet i 
matematik samt 
masterprogrammet i 
ekologi 
 
Dnr FS 1.2.2-1735-20  

Ordförande presenterar 
förslagen till 
programansvarig för 
respektive program. 
 
Kommittén beslutar i 
enlighet med 
utsända bilagor p. 
133 a–d, att utse: 
- Ludvig Lizana som 
programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet 
i teknisk fysik, 
- Marcus Ådahl som 
programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet 
i industriell ekonomi, 
- Berit Bengtson som 
programansvarig för 
kandidatprogrammet i 
matematik, 
- Pär Byström som 
programansvarig för 

Ordförande 
Karolina Broman 
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masterprogrammet i 
ekologi. 
 
Samtliga utses fr.o.m. 
2022-01-01 och tillsvidare, 
dock längst till och med 
2023-12-31. 
 
Beslutsbilaga p 133. 

134.  Förslag på 
beredningsprocess för 
Lilla polhemspriset och 
Wimanska priset 

Utbildningsledare redogör 
för ändringarna i 
beredningsprocessen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 
beredningsprocessen för 
Lilla polhemspriset och 
Wimanska priset i enlighet 
med utsänd bilaga p 134. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

 

Avslutningsvis tackar ordförande Catharina Henje, Markus Broström, Mattias 
Alenius och Åsa Fällman för deras engagemang och insatser under deras 
mandatperioder i Utbildningskommittén. 

 

Karolina Broman 
Ordförande 

 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 

 

Catharina Henje 
Justerare 
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Utbildningskommittén      2021-11-22 

 
 
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  
 

 

Övriga närvarande 
Anna-Lena Lindskog  Fakultetens kansli Kommunikatör  
Susanne Vikström  Fakultetens kansli Utbildningsledare, sekr. 

 
Notering 
 

Laga förfall 
Matilda Munter   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Willy Själin    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Lars-Daniel Öhman   Matematik och matematisk statistik 
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