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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

50.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Lars-Daniel Öhman 
att jämte ordföranden 
justera protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 25 maj. 

Ordförande  
Karolina Broman 

51.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägg av punkt 63 
utseende av 
programansvarig för 
masterprogrammet i 
interaktionsdesign samt 
punkt 64 delat ansvar för 
kurser mellan olika 
institutioner. 

Ordförande  
Karolina Broman 

52.  Föregående 
mötesprotokoll 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

53.  Söksiffror inför ht-2022 Utbildningsledare 
informerar om söksiffror 
på antalet 
förstahandssökande till 
fakultetens 
utbildningsprogram. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

54.  Utbildningsstart ht-2022 
och vt-2023 med förslag 
på reviderade 
planeringstal 
 
Dnr FS 3.1.1-960-22 

Utbildningsledare redogör 
för förslaget till 
utbildningsstart samt 
reviderade planeringstal 
för ht-2022 och vt-2023. 
 
Kommittén diskuterar 
ärendet. 
 
Kommittén tillstyrker 
utbildningsstart och 
planeringstal för ht-2022 
och vt-2023 i enlighet med 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

beslutsbilagorna p 54 a 
och p 54 b.  
 
Beslutsbilaga p 54 a. 
Förslag på utbildningsstart 
ht-2022 med förslag på 
reviderade planeringstal. 
 
Beslutsbilaga p 54 b. 
Förslag på utbildningsstart 
vt-2023 med förslag på 
reviderade planeringstal. 

55.  Utlysning av 
programtillfällen            
ht-2023 och vt-2024 
samt förslag på 
planeringstal 
 
Dnr FS 3.1.1-961-22 

Utbildningsledare redogör 
för förslaget till 
utbildningsutbud ht-2022 
och vt-2023, planeringstal 
och garantiplatser för 
basåret. 
 
Kommittén diskuterar 
ärendet. 
 
Kommittén tillstyrker  
utlysning av 
programtillfällen för ht-
2023 och vt-2024 i 
enlighet med 
beslutsbilagorna p 55 a -b.  
 
Beslutsbilaga p 55 a.  
Förslag utlysning 
utbildningsprogram ht-
2023, garantiplatser för 
basåret samt planeringstal.  
 
Beslutsbilaga p 55 b.  
Förslag utlysning 
utbildningsprogram vt-
2024 samt planeringstal. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
 
 
 

56.  Förslag på garantiplatser 
för studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2022-2023 
 
Dnr FS 3.1.1-962-22 

Utbildningsledare redogör 
för förslaget till 
garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2022-2023. 
  
Kommittén tillstyrker  

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
 



 

Protokoll 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Utbildningskommittén 
Sammanträdesdatum 2022-05-18 
 
  

2022-05-18 
Sid 3 (7)  

 

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

UMEÅ UNIVERSITET

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

förslaget på garantiplatser 
för studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2022-2023 i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 56. 
 
Beslutsbilaga p 56. Förslag 
på garantiplatser. 

57.  Handläggningsordning 
för kursutvärdering vid 
den Teknisk-
naturvetenskapliga 
fakulteten 
 
Dnr FS 1.1-743-22 

Ordförande redogör för 
arbetsgruppens process i 
framtagandet av 
handläggningsordningen, 
vilken varit på remiss till 
fakultetens institutioner.  
 
Kommittén diskuterar 
ärendet och ger inspel till 
det fortsatta arbetet. 
Kommittén anser att 
arbetet ska fortsätta och 
att arbetsgruppen i 
fortsättningen ska ha en 
student med vid alla 
möten. 

Ordförande 
Karolina Broman  

58.  Framtida arbetsgrupp för 
översyn av 
studievägledningen samt 
behörighetsprövning vid 
fakultetens institutioner 

Ordförande redogör för 
bakgrunden och syftet med 
översynen.  
 
Kommittén diskuterar 
ärendet och anser att en 
studievägledare ska vara 
med i arbetsgruppen 
förutom de redan 
föreslagna funktionerna. 

Ordförande 
Karolina Broman  

59.  Studenternas punkt NTK Studeranderepresentant 
meddelar att: 
 
- han deltagit på UPL-
rådet där de diskuterade 
Learning Lab vilket de är 
positiva till, 
 
- NTK har möte ikväll, där 
den sista 
kårstyrelsemedlemmen 
inför 2022/2023 utses. 

Student-
representant 
Gustav Sundqvist 
§ 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

60.  Utbildningskommitténs 
inspel till fakultetens 
verksamhetsplan 2023- 
2025 

Ordförande presenterar 
utkast till ny 
verksamhetsplan 2023-
2025.  
 
Kommittén diskuterar och 
ger inspel till det fortsatta 
arbetet. 

Ordförande 
Karolina Broman 

61.  Anmälan av beslut 
 

Bilaga p 61 a. 
Fastställda kursplaner.  
 
Bilaga p 61 b. Nedlagda 
kursplaner. 
 
Ad acta 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
 

62.  Meddelanden 
 

Ordförande meddelar att: 
 
- Civilingenjörs-
programmet i teknisk 
kemi har blivit tillstyrkt 
av fakultetsnämnden och 
behandlas av USR den 22 
juni, 
 
- Civilingenjörs-
programmet i intelligenta 
system har 
remissbehandlats vid 
institutionerna och 
därefter har Institutionen 
för tillämpad fysik och 
elektronik återkopplat och 
meddelat att de valt att 
bromsa processen för 
utbildningsstart ht 2023. 
Remissvar och 
institutionens 
återkoppling kommer att 
publiceras på 
Utbildningskommitténs 
Sharepointyta. 
 
- de pedagogiska 
pristagarna från 2020-
2022 har haft 
pedagogiska samtal i 
samband med helgens 
vårpromotion, där Lars-
Daniel Öhman var en av 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

moderatorerna, 
 
- utbildningsministern 
idag har varit på besök 
bland annat vid den 
Kemiska institutionen. 
 
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
 
- Öppet hus blir den 9 
november och att det idag 
varit ett möte om dess 
utformning, 
 
- vårringningen nu är 
avslutad och den 
kommande 
sommarringningen 
kommer att ske i juli, 
 
- REDIR som är ett 
nätverk med de lärosäten 
som erbjuder tekniska- 
och naturvetenskapliga 
utbildningar ska träffas 
på KTH 19-20 maj, 
 
- fakultetens internat med 
fakultetens 
ledningsgrupp, 
fakultetsnämnden samt 
prefekter kommer att 
vara den 1-2 juni, där 
fakultetens 
verksamhetsplan är i 
fokus, 
 
- den kollegiala externa 
granskningen är i fasen 
där intervjuerna nu är 
genomförda. 

63.  Utseende av 
programansvarig för 
masterprogrammet i 
interaktionsdesign 
 
Dnr 1.2.2-1735-20     

Ordförande presenterar 
förslag till 
programansvarig. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- utse Cindy Kohtala till 
programansvarig för 

Ordförande 
Karolina Broman  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

masterprogrammet i 
interaktionsdesign fr.o.m. 
2022-06-01 och tillsvidare, 
dock längst till och med 
2023-12-31, i enlighet med 
bilaga p 63. 
 
Beslutsbilaga p 63. 

64.  Delat ansvar för kurser 
mellan olika institutioner 

Ledamot Lars-Daniel 
Öhman redogör för att 
processen med kursplaner 
för delade kurser behöver 
en struktur.  
Ärendet avses att 
behandlas vid kommitténs 
nästa möte. 

Ledamot 
Lars-Daniel 
Öhman 

 

 

Karolina Broman 
Ordförande 

 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 

 

Lars-Daniel Öhman 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Niklas Andersson   Designhögskolan 
Karolina Broman   Institutionen för naturvetenskapernas och  
    matematikens didaktik/ordförande  
Thomas Mejtoft   Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Gustav Sundqvist   Umeå Naturvetar- och teknologkår  
Jens Zamanian    Institutionen för fysik, t.o.m. p 58.  
Lars-Daniel Öhman   Institutionen för matematik och matematisk  
    statistik 

 

Övriga närvarande 
Susanne Vikström  Fakultetens kansli Utbildningsledare, sekr. 
Samuel Sahlin   Umeå Naturvetar- och teknologkår  

 
Notering 
 

Laga förfall 
Åsa Berglund    Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Eleonora Hedin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Matilda Munter   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Maria Olofsson   Uminova Innovation 
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