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Närvarande: Bilaga 0:1 

 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

96.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Åsa Berglund att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 1 december. 

Ordförande  
Karolina Broman 

97.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan med 
tillägg av p 111 Byte av 
mötestid för 
Utbildningskommittén. 

Ordförande  
Karolina Broman 

98.  Föregående 
mötesprotokoll 

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

Ordförande  
Karolina Broman 

99.  Anmälan av beslut. Bilaga p 99. 
Beslutade kursplaner. 

Utbildningsledare 
Staffan Schedin 

100.  Anhållan om inrättande 
av huvudområde i 
Miljövetenskap på 
kandidatnivå 
 
Dnr: FS 3.1.2-2207-22 

Biträdande prefekt 
Christian Bigler redogör 
för bakgrunden och 
motivet till inrättande av 
huvudområde i 
Miljövetenskap på 
kandidatnivå. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- ge ordförande och 
utbildningsledare i 
uppdrag att skicka ut 
anhållan med tillhörande 
handlingar på remiss till 
fakultetens institutioner 
samt berörda institutioner 
vid den 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten med sista 
svarsdag 2023-01-19. 

Biträdande prefekt 
Christian Bigler 
Institutionen för 
ekologi, miljö och 
geovetenskap 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

101.  Ansökan om att inrätta 
Kandidatprogrammet i 
Miljövetenskap med 
hållbarhetsprofil. 
 
Dnr: FS 3.1.3-2208-22 

Biträdande prefekt 
Christian Bigler redogör 
för bakgrunden och 
motivet till inrättande av 
Kandidatprogrammet i 
Miljövetenskap med 
hållbarhetsprofil. 
 
Kommittén diskuterar 
ärendet. 
 
Kommittén beslutar 
att:  
- ge ordförande och 
utbildningsledare i 
uppdrag att skicka ut 
ansökan med tillhörande 
handlingar på remiss till 
fakultetens institutioner 
samt berörda institutioner 
vid den 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten med sista 
svarsdag 2023-01-19. 

Biträdande prefekt 
Christian Bigler 
Institutionen för 
ekologi, miljö och 
geovetenskap 
 

102.  Kollegial extern 
granskning av fakultetens 
ingenjörsprogam 2022 

Ordförande redogör för 
processen för den 
kollegiala externa 
granskningen samt delger 
en sammanfattning av de 
styrkor och de 
utvecklingsområden som 
framkommit. 

Ordförande  
Karolina Broman 

103.  Studentkårsskrivelsen 
2022 

Studentledamöterna 
redogör för 
studentkårsskrivelsen och 
lyfter ett antal punkter 
som särskilt viktiga att 
åtgärda. 

Ordförande 
Karolina Broman 
 
Studentledamöter 
Samuel Sahlin 
Tove Berglund 

104.  Studenternas punkt NTK Inget övrigt att rapportera 
förutom 
studentkårsskrivelsen. 

Studentledamöter 
Samuel Sahlin 
Tove Berglund 

105.  Inledande diskussion 
kring ny aktivitetsplan 
2023-2025, utifrån 
fakultetens VP 2023-
2025 

Ordförande redogör för 
arbetet med ny 
aktivitetsplan som skett 
tillsammans med 
programansvariga. 
 

Ordförande 
Karolina Broman 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

Kommittén diskuterar 
aktiviteter där rekrytering 
och genomströmning lyfts 
som extra viktiga. 

106.  Utlysning av 
utbildningskommitténs 
medel för deltagande i 
konferenser 2023, med 
sista ansökningsdag 
2023-01-13 
 
Dnr FS 2.1.6-2194-22 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningstext 
av medel för deltagande i 
konferenser 2023 med 
sista ansökningsdag 2023-
01-13, i enlighet med 
bilaga p 106. 

Ordförande 
Karolina Broman 
 

107.  Utlysning av 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 
2023, med sista 
ansökningsdag              
2023-01-13 
 
Dnr FS 2.1.6-2195-22 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningstext 
av medel för 
internationaliserings- och 
samverkanscheckar 2023 
med sista ansökningsdag 
2023-01-13, i enlighet med 
bilaga p 107. 

Ordförande 
Karolina Broman 
 
 

108.  Utlysning av 
utbildningskommitténs 
strategiska medel 2023, 
med sista ansökningsdag 
2023-02-17 
 
Dnr FS 2.1.6-2193-22 

Ordförande redogör för 
utlysningstext. 
 
Kommittén diskuterar 
ärendet och även frågan 
om en eventuell 
medfinansiering från 
institutionerna med 
myndighetskapital. 
  
Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa utlysningstext 
av strategiska medel 2023 
med sista ansökningsdag 
2023-02-17, i enlighet med 
bilaga p 108 a. 

Ordförande 
Karolina Broman 

109.  Utseende av 
programansvarig för 
Civilingenjörs-

Ordförande presenterar 
förslag till ny 
programansvarig. 
 

Ordförande 
Karolina Broman  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

programmet i teknisk 
kemi 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Lisa Lundin till 
programansvarig för 
civilingenjörsprogrammet 
i teknisk kemi från och 
med 2023-01-01 och 
tillsvidare, dock längst till 
och med 2023-12-31. 

110.  Meddelanden Ordförande meddelar att: 
 
- professor Cathrine 
Norberg blir ny vicerektor 
för utbildning på 
grundnivå och avancerad 
nivå från och med den 1 
januari 2023,  
 
- det finns behov av 
bioinformatiker och ett 
samarbete mellan 
Teknisk-
naturvetenskaplig och 
Medicinsk fakultet pågår 
inom 
bioinformatikområdet.  
   
 
Utbildningsledare 
meddelar att: 
 
- Studiebarometern är en 
digital enkät som finns på 
både svenska och engelska 
och skickas ut till 
studenterna på termin 5 
inom kort, 
 
- Umeå universitet har 
bekymmer att nå upp till 
den ekonomiska ramen, 
det s.k. takbeloppet, som 
tilldelats lärosätet för 
utbildning. 

Ordförande 
Karolina Broman  
 

111.  Byte av mötestid för 
Utbildningskommittén 
VT2023 

Ordförande redogör för 
bakgrund till byte av 
mötestid. 
 
Kommittén beslutar 
att: 

Ordförande 
Karolina Broman  
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

- sammanträdet den 17 
april flyttas till tisdag den 
18 april kl 13.00. 

 

Karolina Broman 
Ordförande 

Susanne Vikström 
Sekreterare 

 
Åsa Berglund 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Tove Berglund    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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 
Maria Olofsson   Uminova Innovation 
Samuel Sahlin   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 fr.o.m. p 102  
Staffan Schedin   Fakultetens kansli Utbildningsledare 
Susanne Vikström  Fakultetens kansli Utbildningsledare, sekr. 
 

 
Notering 
 

 

Laga förfall 
Niklas Andersson   Designhögskolan 
Willy Själin    Umeå Naturvetar- och teknologkår 
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