PROTOKOLL 2009:2
Utbildnings- och forskningsnämnden för
naturvetenskap och teknik, NT-nämnden
Sammanträdesrum Oden plan 4
2009-05-07

Närvarande:
Ledamöter:
Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för lärare/forskare
Ulla Ahonen-Jonnarth, vice ordförande, ordförande vid § 34,
företrädare för lärare/forskare
Rolf Källström, företrädare för lärare/forskare
Staffan Hygge, företrädare för lärare/forskare, §§ 22-26, 28-29
Rickard Petrés, företrädare för de studerande §§ 22-26, 28-29, 36
Björn Pramlid, företrädare för de studerande, adjungerad, §§ 22-26, 28-36
Frånvarande:
Camilla Niss, företrädare för lärare/forskare
Nils Ryrholm, företrädare för lärare/forskare
Övriga:
Gert Dahlkvist, § 27
Ann-Sofie Östberg, §§ 28, 29, 30 och 31
Stefan Eriksson, § 31
Bengt Östberg, § 31
Jan Odelstad, §§ 32 och 33
Bengt Eriksson, § 34
Björn Karlsson, § 35
Svante Brunåker, chef utbildnings- och forskningskansliet, §§ 22-25, 27, 29-40
Håkan Attius, forskningssekreterare
Kjell Ekström, sekreterare
Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Nämnden beslutade utse Ulla Ahonen-Jonnarth att jämte
ordföranden justera protokollet.

§ 22
Sammanträdets öppnande,
val av protokolljusterare

Föredragningslistan samt genomgång av föregående protokoll § 23
Föredragningslistan samt
Nämnden beslutade godkänna föredragningslistan med tillägg av genomgång av föregående
under § 38 Anmälningar kanslibeslut Dnr: 21-676/08.
protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Uppföljningsärenden

§ 24
Uppföljningsärenden

a/ Samverkan med andra lärosäten
Information
Föredragande: Svante Brunåker/Håkan Attius
b/ Forskningsledarnas redovisning för nämnden
Information
Föredragande: Bahram Moshfegh

Fördelning av medel för forskning, utbildning på forskarnivå § 25
m.m. bå. 2010
Fördelning av medel för
forskning, utbildning på
- förslag till högskolestyrelsen angående fördelning av det forskarnivå m.m. bå. 2010
statliga anslaget för forskning, utbildning på forskarnivå
m.m. bå. 2010
Föredragande: Bahram Moshfegh/Håkan Attius
Nämnden beslutade:
- att föreslå Högskolestyrelsen att bevilja medel ur
anslagsposten Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor till en volym om
23 Mkr för destination till profilområdet Byggd miljö för
kostnaden för laboratorium samt finansieringen av
följande forskargrupper: energi, inomhusklimat,
§ 25 är nämndgemensamt
miljöpsykologi, materialteknik, datavetenskap, GIS,
ärende LuN, HVS-/NTteknisk miljövetenskap och industriell ekonomi
nämnden
- att medge NT-nämnden disposition av 5 Mkr att destinera
till radiomätteknik/elektronik samt naturvetenskaplig
forskning.

Regeringens proposition 2008/09: 134. Forskarutbildning med § 26
profilering och kvalitet
Regeringens proposition
Information
2008/09: 134.
Forskarutbildning med
Föredragande: Håkan Attius
profilering och kvalitet

Statistik vad avser sökande till höstens utbildningsprogram
Information
Föredragande: Gert Dahlkvist

§ 27
Statistik vad avser
sökande till höstens
utbildningsprogram
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Utveckling av internationellt kandidatprogram i
datavetenskap
a/ redovisning av utvecklingsarbete
b/ fastställande av utbildningsplan

§ 28
Utveckling av
internationellt
kandidatprogram i
datavetenskap

Föredragande: Ann-Sofie Östberg
Nämnden beslutade:
- att rekommendera Högskolestyrelen att inrätta
internationellt kandidatprogram i datavetenskap med start
hösten 2009 och att programmet ges hösten 2010
- att fastställa utbildningsplanen med inarbetande av de av
nämnden och nämndens utskott för utbildningsplaner
framförda synpunkterna
- att uppdra till utbildningsledaren Ann-Sofie Östberg att
vid nämndens sammanträde 2009-09-17 avrapportera det
fortsatta utvecklingsarbetet.

Utveckling av Co-op utbildningar inom Energisystem och
Internetteknologi
Föredragande: Ann-Sofie Östberg/Kjell Ekström

§ 29
Utveckling av Co-op
utbildningar inom
Energisystem och
Internetteknologi

Nämnden beslutade:
- att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta Co-op
utbildningar inom energisystem och Internetteknologi
utbildningsåret 2010/2011
- att utvecklingsarbetet med Co-op utbildningarna i
energisystem och Internetteknologi och med
utbildningsplanerna skall fortsätta med redovisning på
nämndens sammanträde 2009-09-17.
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Förslag till programutbud på grundnivå och avancerad nivå
inom NT-området för utbildningsåret 2010/2011
Föredragande: Ulla Ahonen-Jonnarth/Ann-Sofie Östberg/Kjell
Ekström

§ 30
Förslag till programutbud
på grundnivå och
avancerad nivå inom NTområdet för
utbildningsåret 2010/2011

Nämnden beslutade:
- att delegera till chefen för UFK att avgöra om
Akademikerspåret skall ges som utbildningsprogram
utbildningsåret 2010/2011
- att uppdra till nämndens utskott för programutbud att
fortsätta arbetet med framtagande av programutbud inom
programområdet Tekniska och datavetenskapliga
utbildningar och att beslut om utbud inom detta
programområde tas per capsulam i nämnden
- att i övrigt fastställa förslag till programutbud inom NTområdet och uppdra åt chefen för UFK att för
Högskolestyrelsen föredra nämndens slutliga förslag till § 30 är nämndgemensamt
programutbud inom NT-området för 2010/2011 och
ärende LuN, HVS-/NTrekommendera att detta inrättas.
nämnden

Utvecklingsarbete av ingenjörsutbildningen och
Datavetenskapliga programmet samt revidering av
utbildningsplaner
Utbildningsplaner för Byggnadsingenjörsprogrammet,
Dataingenjörsprogrammet, Elektronikingenjörsprogrammet,
Ekonomiingenjörsprogrammet, Maskiningenjörsprogrammet,
Högskoleutbildning inom teknik, Geomatikprogrammet,
Datavetenskapliga programmet och Internetteknologi

§ 31
Utvecklingsarbete av
ingenjörsutbildningen och
Datavetenskapliga
programmet samt
revidering av
utbildningsplaner

Föredragande: Stefan Eriksson/Bengt Östberg/Ann-Sofie
Östberg/Kjell Ekström
Nämnden beslutade:
- att fastställa utbildningsplanerna för Byggnads-, Data-,
Elektronik-, Ekonomi- och Maskiningenjörsprogrammen,
för Högskoleutbildning inom teknik, för
Datavetenskapliga programmet och för Internetteknologi
med inarbetande av de av nämnden och nämndens utskott
för utbildningsplaner framförda synpunkterna
- att ändringarna i utbildningsplanerna får ske under
förutsättning av att berörda studentgrupper accepterar
ändringarna
- att utvecklingsarbetet av ingenjörsutbildningen och av
det Datavetenskapliga programmet skall fortsätta och att
arbetet redovisas på nämndens sammanträde 2009-09-17.
Då skall även redovisas hur ändringarna förankrats bland
berörda studentgrupper.
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Anställningsnämnd NT
Information

§ 32
Anställningsnämnd NT

Föredragande: Jan Odelstad

Utveckling av magisterprogram i Besluts-, risk- och
policyanalys
-

redovisning av utvecklingsarbete

§ 33
Utveckling av
magisterprogram i Beslutsrisk- och policyanalys

Föredragande: Jan Odelstad
Nämnden beslutade:
- att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta
magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys på distans
med start hösten 2010
- att en utbildningsplan skall redovisas på nämndens
sammanträde 2009-09-17.

Rekrytering av professorer till Centrum för Logistik och
Innovativ Produktion, CLIP
Föredragande: Bengt Eriksson

§ 34
Rekrytering av professorer
till Centrum för Logistik
och Innovativ Produktion,
CLIP

Nämnden beslutade att rekommendera rektor att inrätta tre
professurer inom Industriell ekonomi från år 2010 med följande
inriktningar:
* Logistik med inriktning på förnybar energi
* Distributionslogistik med inriktning mot GIS
* Supply Chain Management
Nämnden ansåg att anställningarna endast bör få ske om den
externa finansieringen är säkrad.

Klassificering av kursernas utbildningsområde
 Bygglovshandläggning, praktik och juridik, distans,
7,5hp
 Bygglovshandläggning, tillsyn och juridik, distans, 7,5hp
 Arbetsvetenskap – grundläggande, 7,5hp
 Arbetsvetenskap – industriell arbetsmiljö, distans, 7,5hp
 Arbetsvetenskap, för gymnasielärare, 7,5hp
 Vetenskaplig metodik, 7,5hp
 Change Management, 7,5hp
 Samhällsplanering introduktion, 7,5hp
 Samhällsplanering översiktsplanering 7,5hp

§ 35
Klassificering av
kursernas
utbildningsområde
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Samhällsplanering detaljplanering 7,5hp
Samhällsplanering – genomförande, 7,5hp
Hållbar samhällsplanering, 7,5hp
Stadsförnyelse och säkerhet i samhällsplanering, 7,5hp
Regionalplanering, B, 7,5hp
Introduktion till studier på Geomatikprogrammet, 7,5hp
Grundläggande fastighetsbildningsteknik, 7,5hp
Scientific Theory and Writing for the Geomatics
Programme, 7,5 credits
Real Property Valuation in Land Management, 7,5
credits
Bostadsförvaltning och stadsförnyelse, 7,5hp
Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5hp

Föredragande: Björn Karlsson
Nämnden beslutade:
- att klassificera Bygglovshandläggning, praktik och juridik,
distans, 7,5hp, och Bygglovshandläggning, tillsyn och
juridik, distans, 7,5hp, till 75 % juridik och 25 % teknik
- att klassificera Arbetsvetenskap – grundläggande, 7,5hp,
Arbetsvetenskap – industriell arbetsmiljö, distans, 7,5hp,
Arbetsvetenskap, för gymnasielärare, 7,5hp, Vetenskaplig
metodik, 7,5hp, och Change Management, 7,5hp, enligt
förslag i kursplan
- att klassificera Samhällsplanering introduktion, 7,5hp,
Samhällsplanering översiktsplanering 7,5hp,
Samhällsplanering detaljplanering 7,5hp, Samhällsplanering
– genomförande, 7,5hp, Hållbar samhällsplanering, 7,5hp,
Stadsförnyelse och säkerhet i samhällsplanering, 7,5hp,
Regionalplanering, B, 7,5hp, till 100 % teknik
- att klassificera kurserna Introduktion till studier på
Geomatikprogrammet, 7,5hp, Grundläggande
fastighetsbildningsteknik, 7,5hp, Scientific Theory and
Writing for the Geomatics Programme, 7,5 credits,
Bostadsförvaltning och stadsförnyelse, 7,5hp och
Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5hp enligt förslag i
kursplan
- att klassificera kursen Real Property Valuation in Land
Management, 7,5 credits, till 50 % samhällsvetenskap och 50
% teknik
- att uppdra till chefen för UFK att hösten 2009 se över
samtliga klassificeringar av utbildningsområden för kurser
inom NT-nämndens område.
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Verksamhetsuppdrag för NT-nämnden 2009
Föredragande: Svante Brunåker

§ 36
Verksamhetsuppdrag för
NT-nämnden 2009

Nämnden beslutade att fastställa verksamhetsuppdraget för 2009
med inarbetande av de av nämnden framförda synpunkterna vad
avser de delar som berör NT-nämndens verksamhet.
Nämnden ansåg att det vore önskvärt att en studierektor för
forskarutbildningen kunde tillsättas.

Utvärdering av utbildningsprogrammen med
utvärderingssystemet GOVA
Information
Föredragande: Svante Brunåker

§ 37
Utvärdering av
utbildningsprogrammen
med utvärderingssystemet
GOVA

Ärendet bordlades för att tas upp på nämndens sammanträde
2009-09-17.

Anmälningar

§ 38
Anmälningar

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
http://www.hig.se/rekt_kansli/hst.html
2. Protokoll från HVS-nämndens sammanträden
http://www.hig.se/forskning/FoN.htm

3. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden
http://www.hig.se/ufk/lun/index.html

4. Kanslibeslut Dnr: 321-1808/08. Designfestival, 2009-03-18.
5. Kanslibeslut Dnr: 76-427/09. Utvecklingsmedel för
framarbetande av Co-op utbildningar, 2009-03-27.
6. Protokoll från Anställningsnämnd NT, 2009-01-29.
7. Protokoll från Anställningsnämnd NT, 2009-02-05.
8. Kanslibeslut Dnr: 21-678/08. Tillförordnande biträdande
utbildningsledare inom programområdet Design och estetik, 200904-16.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 39
Övriga frågor

Sammanträdets avslutande
§ 40
Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat. Ordföranden Sammanträdets avslutande
tackade nämnden för vårens arbete. Studentrepresentanten Rickard
Petrés avtackades för det gångna årets arbete i nämnden.

Kjell Ekström
Sekreterare

Justeras

Bahram Moshfegh
Ordförande

Ulla Ahonen-Jonnarth
Vice ordförande
Företrädare för lärare/forskare
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