
 
 

 

    PROTOKOLL 2021:10 

    Utbildnings- och forskningsnämnden  

    vid Högskolan i Gävle, 2022-02-01 

    HIG-STYR 2022/4 

Protokoll 2022:1 

Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022:1 

Närvarande ledamöter 
Johan Willander, ordförande 

Julia Åhlén, vice ordförande 

Pia Tham, ledamot 

Björn Haglund, ledamot 

Anders Brandt, ledamot 

Tomas Källquist, ledamot 

Maria Engström, ledamot  

Iulian Cananau, ledamot 

Närvarande övriga 

Annie Boberg, studentrepresentant  

Sam Westman, studentrepresentant 

Jorun Bergström, examenshandläggare 

Johan Edqvist, samordnare 

Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare 

Joel Jansson, samordnare 

Frånvarande 
Caroline Snäckerström Sims, doktorandrepresentant 

Sekreterare 

Petra Adebäck 

______________________________________________  

§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 

Nämndens beslut:  

-att utse Björn Haglund. 

§ 2 Föredragningslistan 

Nämndens beslut: 

-att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 

§ 3 Föregående protokoll 

Nämndens beslut:  

-att lägga föregående protokoll 2021:10 till handlingarna. 

  



 
 

 

§ 4 Revidering av rutin och mallar för den kollegiala granskningen  

HIG-STYR 2019/149 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka  

Nämndens beslut: 

-att fastställa revisionen av rutinen för kvalitetsutveckling genom kollegial 

granskning.  

§ 5 Information om UKÄ:s utvärdering av HiG:s kvalitetsarbete 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka och Johan Willander 

Nämnden informerades om beredning av och innehåll i Högskolans svar till 

UKÄ. Vidare informerades nämnden om pågående arbete med hur Högskolan 

ska förvalta de konstruktiva förslag som presenterats av UKÄ och att UFN 

behöver organisera arbetet under 2022 utifrån detta framöver.  

§ 6 Tilläggsuppdraget kort KPU, information och diskussion 

Föredragande: Camilla Niss, Jorun Bergström och Johan Willander  

Nämnden informerades om tilläggsuppdraget att anordna en 

försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 

grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (kort KPU).  

Nämnden informerades om och diskuterade arbetet med ett förslag till  

process för att hantera detta förfarande.  

Nämndens beslut: 

-att i detta fall frångå gällande rutin p g a ärendets karaktär. 

-att UFN ska tillsätta en granskningsgrupp. 

-att UFN ger ordförande i uppdrag att sammankalla deltagare i nämnda  

granskningsgrupp. 

§ 7 Information om utvärderingen av SFO-modellen 

Föredragande: Johan Edqvist 

Nämnden informerades om och diskuterade utvärderingen av SFO-modellen.  

§ 8 Vetenskapligt arbete och redlighet, diskussion 

Föredragande: Johan Willander och Mats Djupsjöbacka 

Nämnden diskuterade kring tema redlighet och forskningsintegritet.  

  



 
 

 

§ 9 Ansökan, Riktlinjer för kurspoäng i kursplaner 

HIG-UTB 2022/23 

Föredragande: Joel Jansson  

Nämnden informerades om arbetsgruppens förslag samt diskuterade och  

lämnade synpunkter på förslaget. 

Nämndens beslut: 

-att ge Joel Jansson i uppdrag att ta frågan på remiss ut till akademierna,  

bereda och därefter ta upp det till UFN igen. 

§ 10 Ansökan, Skrivning om plagiat 

HIG-UTB 2021/208 

Föredragande: Joel Jansson  

Nämndens beslut:  

-att godkänna föreslagna skrivning om plagiat. 

-att uppdra till Joel Jansson att utreda vilka styrdokument/platser för allmän 

information föreslagen skrivning om plagiat bör ersätta nuvarande och  

presentera detta på nästa möte i UFN. 

§ 11 Ansökan om forskarutbildningsexamen inom utbildningsvetenskap 

Föredragande: Johan Willander  

Nämnden informerades om nu inkomna svar på ansökan om 

forskarutbildningsexamen inom utbildningsvetenskap och att högskolan avser 

skicka in en komplettering med anledning av det inkomna svaret. 

§ 12 Information från studentkåren 

Föredragande: Sam Westman 

Nämnden informerades om studentkårens aktuella arbete med att stärka  

studentinflytandet. 

§ 13 Information från kvalitetssamordnare 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Nämnden informerades om två pågående tematiska utvärderingar. 

För år 2022 är temat för den tematiska kvalitetsutvecklingen studentcentrerat  

lärande och studentinflytande. 

  



 
 

 

§ 14 Information från ordförande/öppen diskussion 

Inget att informera om. 

§ 15 Anmälningar 

 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  

 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde 

 3. Ordförandebeslut 

 4. Minnesanteckningar  

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

  

 

Vid protokollet 

 

 

  

Petra Adebäck, sekreterare   

 

Justeras 

 

 

  

Johan Willander, ordförande  Björn Haglund, ledamot 

 

https://intranat.hig.se/organisation--styrning/hogskolestyrelsen
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/namnder-rad-och-utskott/anstallningsnamnden
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