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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

1.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Niklas Andersson att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 25 januari. 

Ordförande  
Karolina Broman 

2.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
följande tillägg: 
- p 13  
g) kandidatprogrammet i 
Industridesign 
h) masterprogrammet i 
Interaktionsdesign 
i) masterprogrammet i 
Transportdesign 
- p 19 e) 
examensbeskrivning för 
receptarieexamen, 
- p 20) utseende av 
programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet 
i teknisk datavetenskap. 

Ordförande  
Karolina Broman 

3.  Föregående 
mötesprotokoll 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

4.  Handläggningsordning 
för programstart, 
planeringstal och 
antagningstal för 
utbildningsprogram vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten 
 
Dnr FS 1.1-78-22 
 

Utbildningsledare redogör 
för 
handläggningsordningen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 
handläggningsordningen 
för programstart, 
planeringstal och 
antagningstal för 
utbildningsprogram vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten i enlighet med 
utsänd bilaga p 4. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

5.  Utlysning av medel för 
utrustning för utbildning 
på grundnivå och 
avancerad nivå, samt för 
behörighetsgivande 
utbildning vid den 
Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten 
 
Dnr FS 2.1.6-49-22 

Utbildningsledare redogör 
för anvisningar och 
utlysning av medel för 
utrustning för utbildning 
2022. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar i 
utlysningstexten totalt 
lyser ut 3000 kSEK med 
sista ansökningsdag den 14 
mars 2022 i enlighet med 
utsända bilagor. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

6.  Studenternas punkt NTK Kåren har skickat en enkät 
till medlemmarna 
angående salstentor på 
plats. Resultaten 
analyseras och en stor del 
av studenterna skulle gå på 
en tentamen även vid 
förkylningssymptom. 
 
Kårens kansli är stängt och 
inga besök tas emot. 
 
Remiss om 
civilingenjörsprogrammet 
teknisk kemi har gått ut till 
sektionerna och kåren 
planerar att inkomma med 
ett remissvar. 
 
Studenter för intervju vid 
den kollegiala externa 
granskningen av 
ingenjörsprogrammen 
kommer att behövas. 
 
UKÄ har uppmanat 
lärosäten att lägga in extra 
omprov för att undvika att 
studentgrupper halkar 
efter i utbildningen på 
grund av pandemin eller 
att de går på prov med 
förkylningssymptom.  

Ledamot 
Eleonora Hedin 
 
 

7.  Fördelning av 
utbildningskommitténs 

Åsa Berglund anmäler jäv 
och lämnar mötet under 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

medel för deltagande i 
konferenser kalenderåret 
2022 
 
Dnr FS 2.1.6-2382-21 

punkten. 
 
Ordförande redogör för de 
inkomna ansökningarna.  
 
Kommittén diskuterar 
ärendet. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- bevilja medel i enlighet 
med beslutsbilaga p 7 
under förutsättning att 
resor följer 
Folkhälsomyndighetens 
och Umeå universitets 
rekommendationer. 
 
Beslutsbilaga p 7. 

 

8.  Fördelning av 
utbildningskommitténs 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 
kalenderåret 2022 
 
Dnr FS 2.1.6-2383-21 

Ordförande redogör för de 
inkomna ansökningarna.  
 
Kommittén diskuterar 
ärendet. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- bevilja medel i enlighet 
med beslutsbilaga p 8 
under förutsättning att 
planerade resor/vistelser 
genomförs och följer 
Folkhälsomyndighetens 
och Umeå universitets 
rekommendationer, med 
förbehåll om att 
ansökningarna granskas 
med avseende av dess 
syfte. 
 
Beslutsbilaga p 8. 

Ordförande 
Karolina Broman 

9.  Återkallande av beslut 
om strategiska medel 
2015-2018 för projekt 
som ej slutrapporterats 

Ordförande redogör för 
bakgrunden och förslag till 
hantering av de strategiska 
medel som ej utbetalats 
eftersom projekten ej 
slutrapporterats. 
 
Kommittén beslutar 
att: 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

- efter påminnelse 
återkalla de fattade 
besluten om strategiska 
medel för åren 2015-2018 
där projekten inte 
rapporterats och ej heller 
utbetalats. 

10.  Revidering av 
utbildningsplanen för 
masterprogrammet i 
robotik och reglerteknik 
 
Dnr FS 3.1.3-65-22 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
utbildningsplanen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka 
utbildningsplanen för 
masterprogrammet i 
robotik och reglerteknik i 
enlighet med bilaga p 10. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

11.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
masterexamen i 
datavetenskap, inriktning 
robotik och reglerteknik 
 
Dnr FS 3.1.5-66-22 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
examensbeskrivningen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka 
examensbeskrivningen för 
teknologie masterexamen i 
datavetenskap med 
inriktning robotik och 
reglerteknik i enlighet med 
bilaga p 11. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

12.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
masterexamen i 
elektronik, inriktning 
robotik och reglerteknik 
 
Dnr FS 3.1.5-67-22 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
examensbeskrivningen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka 
examensbeskrivningen för 
teknologie masterexamen i 
elektronik med inriktning 
robotik och reglerteknik i 
enlighet med bilaga p 12. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
 

13.  Revidering av 
utbildningsplaner inför 
ht-2022 

Utbildningsledare redogör 
för de föreslagna 
revideringarna i respektive 
utbildningsplan. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa de reviderade 
utbildningsplanerna i 
enlighet med utsända 
bilagor p 13 a-i. 

14.  Regler för garantiplatser 
för studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2022-2023 

Bordlägges. Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

15.  Antagningsomgång till 
vårterminer på 
Masterprogrammet i 
miljövetenskap 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden till 
revideringen samt för de 
föreslagna revideringarna. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka att från och 
med höstterminen 2022 
enbart anta studenter till 
masterprogrammet i 
miljövetenskap på 
höstterminerna i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 15. Detta innebär att 
programtillfället vt 2023 
ställs in. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

16.  Utredning av processen 
för kursutvärderingar vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten 

Prodekan och 
utbildningsledare 
informerar om gruppens 
arbete och de resultat som 
gruppen uppnått till dags 
datum.  

Prodekan  
Sara Sjöstedt de 
Luna 
 
Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

17.  Anmälan av beslut. Bilaga p 17. 
Fastställda kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
 

18.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
- träffar med 
programansvariga samt 
GUSA har flyttats fram 
pga restriktionerna, 
 
- rektor har fattat ett 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

beslut om en 
handläggningsordning för 
uppdragsutbildning, 
 
- onsdag den 24 augusti 
blir datum för årets 
Lärardag vid den 
Tekniska-
naturvetenskapliga 
fakulteten, 
 
- remisstiden för ett 
civilingenjörsprogram i 
teknisk kemi har sista 
svarsdag på torsdag den 
20 januari. 
 
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
- preliminärt yttrande 
UKÄs tematiska 
utvärdering om breddad 
rekrytering har inkommit. 
Umu erbjuds att 
kommentera sakfel i 
utlåtandet senast 26 
januari, 
 
- utbildningsledarna har 
dialoger med de 
programansvariga för 
samtliga 
ingenjörsprogram inför 
den kollegiala externa 
granskningen, 
 
- utbildningsledarna 
under januari kommer att 
tillfråga sakkunniga för 
den kollegiala externa 
granskningen. 

19.  Revidering av 
examensbeskrivningar 
för  
a) apotekarexamen,  
b) farmacie kandidat-
examen,  
c) farmacie magister-
examen, samt  

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden samt för 
de föreslagna 
revideringarna i respektive 
examensbeskrivning. 
 
 
Kommittén beslutar 
att: 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

d) farmacie master-
examen. 
e) receptarieexamen 

- tillstyrka de reviderade 
examensbeskrivningarna i 
enlighet med utsända 
bilagor p 19 a-e. 

20.  Utseende av 
programansvarig för 
civilingenjörsprogramme
t i teknisk datavetenskap 

Ordförande presenterar 
förslag till ny 
programansvarig. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- utse Stefan Johansson till 
programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet 
i teknisk datavetenskap 
fr.o.m 2022-02-01 och 
tillsvidare, dock längst 
2023-12-31. 

Ordförande 
Karolina Broman 

 

 

 

Karolina Broman 
Ordförande 

 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 

 

Niklas Andersson 
Justerare 
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Utbildningskommittén      2022-01-18 

 
 
Närvarande ledamöter 
Niklas Andersson   Designhögskolan  
Åsa Berglund    Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Karolina Broman   Institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik/ordförande  
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår t.o.m. p 7. 
Thomas Mejtoft   Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Maria Olofsson   Uminova Innovation 
Gustav Sundqvist   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Jens Zamanian    Institutionen för fysik  
Lars-Daniel Öhman   Institutionen för matematik och matematisk  
statistik 

 

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

 
Notering 
Åsa Berglund anmälde jäv vid p 7 och lämnade mötet under denna punkt.  

Laga förfall 
Matilda Munter   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
 
 
 
 

 
 



Beslutsbilaga p 7.

Sökande

Befattning och andel forskning i 

anställningen (%) Institution Konferens/resmål

Datum 

konferens/resa/

vistelse Sökt belopp Beviljat belopp Kommentar

Eva-Lena Bäckström Associate prof., 20 % Designhögskolan

International Colour 

Association (AIC) Midterm 

Meeting

Ontario College of Art and 

Design, Toronto, Canada

2022 06 13 – 

2022 06 16 26 867 kr 26 000 kr

Schablon utanför 

Europa: 26 000 kr 

James Brown Associate prof., 30 % (2022) Arkitekthögskolan

Design Research Society 

(DRS) 2022, Bilbao, Spanien

2022/06/25-

2022/07/03 25 194 kr 20 000 kr

Schablon inom 

Europa: 20 000 kr 

Sangram Shirke,

Amalia Katopodis

Univ. adj., 0 % 

Univ. adj., 0 % Arkitekthögskolan

British Academy Summer 

Showcase 2022, London 2022-06-14 40 632 kr 40 000 kr

Schablon inom 

Europa: 20 000 kr

2 sökande 

Åsa Berglund, 

Caroline Blomquist,

Ulla Carlsson-Granér

Univ.lekt., 50 %

Univ.lekt., 0 %

Univ.lekt., 0 %

Ekologi, miljö och 

geovetenskap

Nätverk och Utveckling 

(NU) 15-17 juni 2022, 

Stockholm och on-line 15-17 juni 2022 37 500 kr 37 500 kr

Schablon inom 

Sverige: 13 000 kr 

3 sökande

Summa sökta medel: 130 193 kr 123 500 kr

Schabloner enl. 

utlysningstext: 13000 kr Sverige inkl UGEM (24,3 %) och FGEM (7,4 %)

20000 kr Europa inkl UGEM (24,3 %) och FGEM (7,4 %)
26000 kr utanför Europa inkl UGEM (24,3 %) och FGEM (7,4 %)

Fördelning av medel för deltagande i 

konferenser kalenderåret 2022

Dnr: FS 2.1.6-2382-21



Beslutsbilaga p 8.

Sökande Befattning Institution Berörda utbildningar

Avser 

internationa

lisering

Avser 

samverkan Datum utbyte resa/vistelse/

Sökt

belopp 

Beviljat 

belopp

Alejandro Haiek Coll univ.adj. Arkitekthögskolan

Architectural Programme

Master’s Programme in 

Architecture

and Urban Design x x

School of Architecture and Building 

Engineering La Salle, Barcelona, Spanien 

2022-02-14 - 2022-02-20

2022-03-21 - 2022-03-27

2022-06-06 - 2022-06-12 92 907 kr 92 907 kr

Alejandro Haiek Coll univ.adj. Arkitekthögskolan

Architectural Programme

Master’s Programme in 

Architecture

and Urban Design x x

University of Luxembourg, Luxembourg,

2022-01-27 –2022-01-30 25 531 kr 25 531 kr

Maria Luna Nobile univ.lekt. Arkitekthögskolan BA Programme x x

8-9 February 2022 / Evora University, 

Portugal

10-18 February 2022 / Alicante University, 

Spain 26 634 kr 26 634 kr

Summa: 145 072 kr 145 072 kr
Schablon 

resor+boende                    18 000 kr/vecka inom Sverige och Europa inkl UGEM (24,3 %) och FGEM (7,4 %)

                   25 000 kr/vecka utom Europa inkl UGEM (24,3 %) och FGEM (7,4 %)

Fördelning av internationaliserings- och 

samverkanscheckar kalenderåret 2022                   

Dnr FS 2.1.6-2383-21
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