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PROTOKOLL Datum 

2020-11-18 

Diarienummer 

V-2020-0102

Utbildningsnämndens möte 

Protokollnummer:  

9/2020  

Datum för mötet: 
2020-11-18 kl. 09:00-12:00 

Plats för mötet: 
Styrelserummet, Brinellvägen 8, och via mötesverktyget Zoom  

Närvarande (beslutande): 

Leif Kari, ordförande, vicerektor för utbildning, §§ 1-8 

Sofia Ritzén, vice ordförande, prodekanus 

Christina Divne 

Lars Geschwind 

Maria Håkansson, §§ 3-10 

Anna Jerbrant 

Elling Jacobsen 

Joakim Lilliesköld 

Gunnar Tibert 

Filip Axelsson, §§ 1-8 

Agnes Berg 

Mohit Daga, §§ 6-10 

Frånvarande ledamöter: 

- 

Övriga närvarande: 

Karin Almgren, sekreterare 

Alice Eklund 

Margareta Karlsson 

Carina Kjörling 

Föredragande: 

Kajsa Beckman, § 6 

Helena Leidebrant, § 6 
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§ 1 Mötet öppnas 

a) Val av justerare 

Elling Jacobsen utses att, tillsammans med ordförande, justera mötets protokoll. 

b) Fastställande av föredragningslista 

Som övrig fråga anmäls situationen i verksamheten utifrån covid 19. Därefter fastställs 
föredragningslistan. 

c) Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll är justerat och finns publicerat på webben.  

§ 2 Vårens möten i utbildningsnämnden 

De mötestider som tidigare meddelas ligger fast, en justering i kallelserna i Outlook 
kommer att göras.  

§ 3 Antagningsordning 

V-2020-0813 

Kajsa Beckman redogör för föreslagna ändringar i antagningsordningen som bland annat 
innebär förtydliganden kring garantiplats. 

Utbildningsnämnden stödjer de förslagna ändringarna. 

§ 4 Spår inom program på avancerad nivå 

V-2019-0904 

En arbetsgrupp tillsattes hösten 2019 för att se över processen för inrättande av program 
inom EIT och EM+ och hanteringen av spår inom program. Arbetsgruppen menar att spår 
inom program på avancerad nivå behövs i vissa fall, men att det ibland är mer lämpligt att 
inrätta ett nytt program.  

Mötet diskuterar bland annat utifrån arbetsgruppens förslag om ”innehållsmässig kärna”. 
Arbetsgruppen tar med sig synpunkterna och diskussionen fortsätts på kommande möte. 

§ 5 Information om förslag på Nordic Master 

Ordförande informerar om ett förslag på Nordic Master som tidigare presenterats i 
grundutbildningsutskottet. 

§ 6 Obligatoriskt kurs-PM 

Joakim Lilliesköld berättar om det stöd för utformning av kurs-PM som tagits fram inom 
ramen för kursinformationsprojektet.  

Efter diskussion förs frågan till grundutbildnings- och forskarutbildningsutskotten. 
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§ 7 Beredning av allmänna studieplaner – läsgrupp 

V-2019-1067 

Enligt gällande process för fastställande av allmänna studieplaner ska föreslagna 
ändringar beredas i en av utbildningsnämnden utsedd läsgrupp. Gruppen ska bestå av 
prodekanus, två av nämndens ledamöter, utredare vid ledningskansliet och en 
studentrepresentant. Gruppen har möjlighet att involvera ytterligare ledamöter vid behov. 

Studentrepresentant utses enligt studentkårsförordningen (2009:769).  

Utbildningsnämnden beslutar att utse ledamöterna Christina Divne och Gunnar 
Tibert samt utredare Alice Eklund att ingå i läsgruppen.  

§ 8 Doktorandsektionens medlemsundersökning 

Mohit Daga presenterar den medlemsundersökning som doktorandsektionen genomförde 
under slutet av 2019.  

Ordförande tackar för genomgången och uppmanar ledamöterna att återkomma till 
nämnden med strategiskt viktiga frågor för forskarutbildningen utifrån dagens 
presentation. 

§ 9 Övriga frågor 

En övrig fråga om situationen i verksamheten utifrån covid 19 har anmälts. 

Mötet diskuterar kring undervisning och examination på distans. Mer information väntas 
efter dagens samordningsmöte. 

§ 10 Mötets avslutande 

Vice ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 

Protokollförare 

 

Leif Kari, vicerektor för utbildning, §§ 1-8 

Ordförande 
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Sofia Ritzén, prodekanus, §§ 9-10 

Vice ordförande 

Justeringsdatum:  

 

Elling Jacobsen 

Justerare 

Justeringsdatum:  

 

 




