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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

37.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Thomas Mejtoft att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 20 april. 

Ordförande  
Karolina Broman 

38.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägg av punkten 49 
Utseende av 
programansvarig för 
Masterprogrammet i 
molekylärbiologi. 

Ordförande  
Karolina Broman 

39.  Föregående 
mötesprotokoll 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

40.  Information RUGA-
utredningen  

Prodekan 
Sara Sjöstedt de Luna 
presenterar rapporten från 
RUGA-utredningen och de 
föreslagna förändringarna 
i tilldelningssystemet för 
utbildning vid den 
Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten. 

Prodekan 
Sara Sjöstedt de 
Luna 

41.  Prioritering av 
ansökningar om medel 
för utrustning för 
utbildning vid den 
Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten 
 
Dnr FS 2.1.6-49-22 

Ordförande redogör för de 
inkomna ansökningarna 
och sammanställningen av 
ledamöternas ranking.  
 
Utbildningskommittén 
diskuterar de inkomna 
ansökningarna och 
processen för arbetet med 
granskningen av 
ansökningarna. 
 
 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

Kommittén beslutar 
att: 
- föreslå fakultetsnämnden 
att fördela stöd för 
finansiering av utrustning 
för utbildning i enlighet 
med sammanställning i 
bilaga. 

42.  Studenternas punkt NTK Matilda Munter, NTK, 
informerade om att: 
- Kårfullmäktige 30 mars 

valde Gustav Sundqvist 
till ordförande, Willy 
Själin till vice 
ordförande och Samuel 
Sahlin till 
utbildningsbevakar-
enhetens ordförande 
för 2022/2023. 

- Flera i styrelsen har 
deltagit vid konferens 
med Reftec, Sveriges 
teknologkårer i 
samverkan  

- NTK:s årshögtid hålls 
12 maj 

- Kårstyrelsen 6 april 
utsett Matilda Munter 
till 
studentrepresentant-
samordnare under 
2022/2023, för att 
tillsammans med 
fakulteten få till rutiner 
för studentinflytande i 
exempelvis programråd 
och institutioners 
utbildningsråd 

 
 
 

43.  Diskussion angående 
arbetet med fakultetens 
verksamhetsplan 2023- 
2025 

Nuvarande VP 
diskuterades och 
kommittéledamöterna får i 
uppdrag att till nästa 
sammanträde fundera över 
de tre viktigaste, mätbara 
faktorerna som kan främja 
hög kvalitet i 
utbildningarna. 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

44.  Utlysning av utbildnings-
kommitténs medel för 
deltagande i konferenser 
läsåret 2022/2023, med 
sista ansökningsdag 
2022-08-12 
    
Dnr: FS 2.1.6-722-22                                                     

Ordförande redogör för 
förslaget till utlysning av 
medel för deltagande i 
konferenser läsåret 
2022/2023. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningen 
med sista 
ansökningsdatum 12 
augusti 2022 i enlighet 
med utsänd bilaga. 

Ordförande 
Karolina Broman  

45.  Utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 
läsåret 2022/2023, med 
sista ansökningsdag              
2022-08-12 
 
Dnr: FS 2.1.6-723-22 

Ordförande redogör för 
förslaget till utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar läsåret 
2022/2023. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningen 
med sista 
ansökningsdatum 12 
augusti 2022 i enlighet 
med utsänd bilaga. 

Ordförande 
Karolina Broman  

46.  Ersättning till två 
pedagogiskt meriterade 
lärare i bedömargrupp 
för nominering av 
examensarbeten till Lilla 
Polhemspriset respektive 
Wimanska priset 

Utbildningsledare redogör 
för förslaget till ersättning 
till pedagogiskt meriterade 
lärare som deltagit i 
bedömargrupp Vt2022. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- ersätta Lars-Daniel 
Öhman vid Institutionen 
för matematik och 
matematisk statistik och 
Markus Broström vid 
Institutionen för 
Tillämpad fysik och 
elektronik med åtta 
arbetstimmars 
lönekostnad vardera för 
uppdraget som bedömare 
av examensarbeten för 
nominering till Lilla 
Polhemspriset respektive 
Wimanska priset. 
 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

47.  Anmälan av beslut Bilaga p 47. 
Fastställda och nedlagda 
kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin  

48.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
- en remiss från 
Skolverket angående 
ämnesbetyg på gymnasiet 
har inkommit och 
fakulteten ombeds ge sina 
synpunkter, 
 
- en internremiss 
angående 
handläggningsordning för 
kursutvärderingar vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten med svarstid 6 
maj är skickad till 
fakulteternas 
institutioner, 
 
- fakultetens lärardag 
genomförs den 24 augusti 
på Umeå Folkets Hus med 
fokus på vetenskapligt 
skrivande, 
kursutvärderingar och 
post-covid-undervisning. 
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
- söksiffror för fakultetens 
programutbildningar, ht-
22, hittills innebär en 
minskning av antalet 
sökande till 
nybörjarprogram jämfört 
med 2019-2021, 
  
- fakulteten har nominerat 
ett examensarbete från 
civilingenjörs-
programmet i industriell 
ekonomi 
till Lilla Polhemspriset  
2022, 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

- fakulteten har nominerat 
ett examensarbete från 
högskoleingenjörsprogra
mmet i byggteknik till 
Wimanska priset 2022, 
  
- datum för sakkunnigas 
intervjuer med 
programansvariga och 
studenter för den 
kollegiala externa 
granskningen är den 12 
april, 11-12 maj, samt 16-
18 maj.  
  
- UKÄ-seminarium gavs 
den 24 mars Pandemin 
och högskolan. Den 
samlade bilden är: 
* inga stora effekter på 
genomströmning,  
* kraftig ökat antal 
disciplinärenden,  
* andelen som har 
möjlighet till försörjning 
efter examen marginellt 
lägre än innan 
coronapandemin.  
  
- en återföringskonferens 
angående UKÄ:s 
granskning av 
lärosätenas arbete med 
breddad rekrytering gavs 
digitalt den 30 mars, 
  
- TUF-möte, ett 
nätverksmöte för 
civilingenjörs-
utbildningar, hölls 30 
mars.  

49.  Utseende av 
programansvarig för 
masterprogrammet i 
molekylärbiologi 

Ordförande presenterar 
förslag till ny 
programansvarig. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- utse Peter Lind till 
programansvarig för 
Masterprogrammet i 
molekylärbiologi fr.o.m 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

2022-05-01 och tillsvidare, 
dock längst 2023-12-31. 

 

 

 

 

Karolina Broman 
Ordförande 

 

Anna-Lena Lindskog 
Sekreterare 

 

 

Thomas Mejtoft 
Justerare 

 

 

  



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Utbildningskommittén 
Sammanträdesdatum 2022-04-13 
 
  

2022-04-13 
Sid 7 (7)  

 

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

UMEÅ UNIVERSITET

UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA   Bilaga 0:1 
Utbildningskommittén      2022-04-13 

 
 
Närvarande ledamöter 
Niklas Andersson   Designhögskolan 
Åsa Berglund    Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Karolina Broman   Institutionen för naturvetenskapernas och  
    matematikens didaktik/ordförande  
Thomas Mejtoft   Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Matilda Munther  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, sekr  
Staffan Schedin   Fakultetens kansli Utbildningsledare 
 

 
Notering 
 

Laga förfall 
Maria Olofsson   Uminova Innovation  
Gustav Sundqvist   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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