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Förändringar av utbildningsutbudet av sommar-
kurser 2020 
 
Bakgrund 
Rektor har till fakultetsstyrelsen delegerat att besluta om utbildningsutbudet inom 
respektive ansvarsområde enligt de riktlinjer som universitetsstyrelsen fastställer – 
dock inte beträffande utbildningsprogram som beslutas av universitetsstyrelsen. 
Fakultetsstyrelsen beslutade 24 oktober 2019 bland annat om utbudet av 
sommarkurser 2020. 

På grund av den pågående coronapandemin har universitetet beslutat att de 
kurser som ingår i den internationella sommarakademin ska ställas in. Samtidigt 
har regeringen uppmanat sektorn att erbjuda nya sommarkurser på distans för att 
möta den väntade ökningen av arbetslösa och arbetssökande. Trots mycket kort 
förberedelsetid har ett flertal nya förslag till sommarkurser på distans kunnat tas 
fram och en extra, lokal anmälningsomgång planeras. 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogat utbud av sommarkurser för sommaren 2020. 
 

Till dekanus i uppdras att fatta erforderliga beslut om slutligt fastställande av 
planeringstal, antagningstal, efterantagningstal och eventuellt inställande av kurs. 
 

Underlag i ärendet 
Bilaga 1: Utbildningsutbud av sommarkurser 2020 
  
Delges: 
Programnämnderna 
Antagningen 
IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
 

 
 
 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson, Magnus 
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Borga, Jan Lundgren, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Ludwig 
Modahl Edström, Linnea Bergman och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit 
personalföreträdare Janerik Lundquist, kanslichef och föredragande Annalena 
Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 
 
 

 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Utbildningsutbud av sommarkurser 2020  
På grund av den pågående coronapandemin har sektorn uppmanats av 
regeringen att erbjuda ett utökat utbud av sommarkurser 2020. Förutom 
den redan beslutade kursen NBIB22 Floristik och faunistik planeras 
följande kurser att ges: 
 
 
Utökat utbud av sommarkurser 2020 
ETE318  Grunderna i AI 
ETES40  Innovation och entreprenörskap 
ETES41  Ledarskap och organisation 
ETES42  Projektledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 
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