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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

81.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Niklas Andersson att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 17 oktober. 

Ordförande  
Karolina Broman 

82.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
ändringen att punkterna 
85-86 samt 90-93 läggs 
direkt efter p 83.  

Ordförande  
Karolina Broman 

83.  Föregående 
mötesprotokoll 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

84.  Registreringssiffror 
höstterminen 2022 

Utbildningsledare 
informerar om 
registreringssiffror till 
fakultetens 
utbildningsprogram samt 
en avhoppsbeskrivning 
med data från SCB 
respektive Ladok. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

85.  Ändring av utlysningen 
av Masterprogrammet i 
arkitektur och 
stadsbyggnad ht-2023, 
till endast den 
internationella omgången 
 
Dnr FS 3.1.1-961-22 

Utbildningsledare redogör 
för bakgrunden och 
motivet till ändrad 
utlysning.  
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka förslaget att 
endast lysa ut 
Masterprogrammet i 
arkitektur och 
stadsbyggnad i den 
internationella 
ansökningsomgången 
inför hösten 2023, samt 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

ger medskick om vikten av 
kommunikation om att 
den nationella 
sökomgången försvinner. 

86.  Regler för garantiplatser 
för studerande på 
Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2023-2024  
 
Dnr FS 1.1-1859-22 

Utbildningsledare redogör 
för förslaget till reviderade 
regler rörande 
garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår. 
 
Kommittén beslutar 
att:  
- med redaktionella 
ändringar tillstyrka de 
reviderade reglerna för 
garantiplatser för 
studerande på Tekniskt-
naturvetenskapligt basår 
läsåret 2023-2024 samt 
tillstyrka de föreslagna 
programmen med 
garantiplats vid den 
Tekniska-
naturvetenskapliga 
fakulteten i enlighet med 
bilaga p 86. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 
 
 

87.  Studenternas punkt NTK Studeranderepresentant 
meddelar att: 
- det finns synpunkter på 
NTKs internutbildning 
innan mottagningen, 
- utbildningsbevakaren har 
varit på ett möte med 
studentrepresentanter från 
de andra lärosätena i The 
Artic Five i syfte att 
underlätta för studenter 
kunna göra 
examensarbeten och 
utbyten med de andra 
lärosätena, 
- studentkårsskrivelsen är 
klar och kommer inom 
kort, 
- utbildningsbevakaren har 
informerat sektionerna om 

Student-
representant 
Willy Själin 
Samuel Sahlin 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

vikten av att 
kursvärderingar 
genomförs. 

88.  Information från 
sommarringningen 2022 

Utbildningsledare 
informerar om årets 
sommarringning och 
möjliga förbättringar inför 
kommande år. 

Utbildningsledare 
Susanne Vikström 

89.  Öppen diskussion utifrån 
temaområdena i Umeå 
universitets verk-
samhetsplan 
- digitalisering, 
- hållbar utveckling, 
- livslångt lärande 

Ordförande presenterar 
Umeå universitets 
verksamhetsplan för 2023-
2025. 
 
Kommittén diskuterar 
verksamhetsplanen. 

Ordförande  
Karolina Broman 

90.  Revidering av 
utbildningsplanen för 
masterprogrammet i 
artificiell intelligens 
 
Dnr. FS 3.1.3-360-19 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
utbildningsplanen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka 
utbildningsplanen för 
masterprogrammet i 
artificiell intelligens i 
enlighet med utsänd bilaga 
p 90. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

91.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
magisterexamen i 
datavetenskap, inriktning 
artificiell intelligens 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
examensbeskrivningen. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka 
examensbeskrivningen för 
teknologie 
magisterexamen i 
datavetenskap med 
inriktning artificiell 
intelligens i enlighet med 
utsänd bilaga p 91. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

92.  Revidering av 
examensbeskrivningen 
för teknologie 
masterexamen i 

Utbildningsledare redogör 
för den reviderade 
examensbeskrivningen. 
 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

datavetenskap, inriktning 
artificiell intelligens 

Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka 
examensbeskrivningen för 
teknologie masterexamen i 
datavetenskap med 
inriktning artificiell 
intelligens i enlighet med 
utsänd bilaga p 92. 

93.  Mötestider 
Utbildningskommittén 
2023 

Ordförande presenterar de 
föreslagna tiderna i 
enlighet med utskickad 
kallelse. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa följande 
mötestider: 
måndag 23 januari,  
onsdag 1 mars,  
måndag 17 april, 
onsdag 10 maj, 
torsdag 24 augusti, 
onsdag 11 oktober samt 
torsdag 16 november. 
 
Samtliga möten kl. 13-16. 

Ordförande 
Karolina Broman 

94.  Anmälan av beslut Bilaga p 94. 
Beslutade kursplaner. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

95.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
 
- i anslutning till nästa 
UK-möte kommer 
internatet för 
programansvariga att 
äga rum och UKs 
ledamöter välkomnas att 
delta på internatet på 
förmiddagen den 24 
november, 
  
- det finns möjlighet att 
söka omställnings-
studiestödet fr.o.m. 1 
oktober för de som vill 
fortbilda sig, 
   
- utvecklingen av 
Civilingenjörsprogramme

Ordförande 
Karolina Broman  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

t i Teknisk kemi är i full 
gång. 
 
Anna-Lena Lindskog 
meddelar att: 
 
- universitetets 
marknadsföringsbyrå 
Spoon arbetar med en 
marknadsföringsplan av 
Teknisk kemi i samarbete 
med fakultetens 
kommunikatör och 
Kemiska institutionen,  
 
- Kemiska institutionen 
ordnar lokaler som ska 
kunna användas av 
distansstudenterna även 
vid andra tillfällen än de 
obligatoriska.  
 
Utbildningsledare 
meddelar:   
  
- att samtliga 
granskningsrapporter för 
den kollegiala externa 
granskningen är 
inskickade och att 
återkopplingsmöten sker 
under hösten, 
 
- att ett nationellt möte för 
lärosäten som har 
högskoleingenjörsutbildni
ngar har ägt rum.  

 

Karolina Broman 
Ordförande 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

Niklas Andersson 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Niklas Andersson   Designhögskolan 
Tove Berglund    Umeå Naturvetar- och teknologkår, p 81-83, 85-
86 samt 90-93. 
Karolina Broman   Institutionen för naturvetenskapernas och  
    matematikens didaktik/ordförande  
Samuel Sahlin   Umeå Naturvetar- och teknologkår 
Willy Själin    Umeå Naturvetar- och teknologkår  
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 
 

 

Laga förfall 
Åsa Berglund    Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Thomas Mejtoft   Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 
Maria Olofsson   Uminova Innovation 
Jens Zamanian    Institutionen för fysik 
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