
 
 
 

    PROTOKOLL 2022:3 
    Utbildnings- och forskningsnämnden  
    vid Högskolan i Gävle, 2022-04-07 
    HIG-STYR 2022/4 

Protokoll 2022:3 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022:3 
Närvarande ledamöter 
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande 
Björn Haglund, ledamot 
Anders Brandt, ledamot 
Tomas Källquist, ledamot 
Maria Engström, ledamot  
Iulian Cananau, ledamot, deltog till kl 14.23 
Närvarande övriga 
Caroline Snäckerström Sims, doktorandrepresentant 
Sam Westman, studentrepresentant 
Jorun Bergström, examenshandläggare 
Johan Edqvist, samordnare 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare 
Joel Jansson, samordnare 
Frånvarande 
Pia Tham, ledamot 
Annie Boberg, studentrepresentant  
Sekreterare 
Petra Adebäck 
______________________________________________ 

§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 

Ordförandes förslag: Ordförande samt en representant för ledamöterna  
att vara protokolljusterare. 

Nämndens beslut: 
-att utse Maria Engström 

 

§ 2 Föredragningslistan 

Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista 

Nämndens beslut: 
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

 



 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 

Nämndens beslut: 
-att lägga föregående protokoll, 2022:2, till handlingarna. 

 

§ 4 Ärende, Rutin vid disputationer och licentiatseminarium som 

genomförs delvis på distans. 

HIG-STYR 2022/64 
Föredragande: Johan Edqvist 

Nämndens beslut: 
-att fastställa rutinen efter redaktionella ändringar. 

Bilaga § 04 

§ 5 Ärende, Rutin för plagiatkontroll  

HIG-STYR 2022/60 
Föredragande Joel Jansson 

Nämndens beslut: 
-att fastställa rutinen med de förslag på justeringar som inkommit.  

Bilaga § 05 

§ 6 Fastställa granskningsobjekt 

Förslag till beslut: 
-att fastställa granskningsobjekt 2023 för AUE och AHA 
-att fastställa att UFN begär in en långsiktig plan för granskningsobjekt  
kommande år från akademierna. 

Punkten utgår och beslut tas i stället per capsulam. 

 

§ 7 Information om projektbeställningen och workshop om  
kvalitetssystemet 

HIG-STYR 2019/141   
HIG-STYR 2019/149   

Föredragande: Johan Willander och Mats Djupsjöbacka 

Nämnden informerades om projektbeställningen. Därefter genomförde 
nämnden en workshop om kvalitetssystemet. 

 

  

https://intranat.hig.se/download/18.5486721617647de269f6fa44/1611819712678/Rutin%20f%C3%B6r%20kvalitetsutveckling%20genom%20tematisk%20granskning.pdf
https://intranat.hig.se/download/18.6b536fe616e87e280163b27d/1644331993351/Rutin%20f%C3%B6r%20kvalitetutveckling%20genom%20kollegial%20granskning.pdf


 
 
 

§ 8 Information från utbildningssamordnare 

Föredragande: Joel Jansson 

Nämnden informerades om arbetet med process för utbildningsutbud.  
Ett förslag ligger på remiss hos akademierna.  

 

§ 9 Information från studentkåren 

Föredragande: Sam Westman 

Nämnden informerades om det dialogmöte som Gefle Studentkår ordnat 
för studenter och ledningen, ett möte med ämne den strategiska  
profileringen. 

 

§ 10 Information från kvalitetssamordnare 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Kvalitetssamordnare hade inget ytterligare att informera utöver det som 
redan nämnts på § 7. Arbetet med projektplan ska resultera i en  
projektbeställning.  

 

§ 11 Anmälningar  

 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden    
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde    
 3. Ordförandebeslut (Inget ordförandebeslut efter UFN 2022:2)  
 4. Minnesanteckningar  Bilaga § 11.4 

§ 12 Övriga frågor 

Doktorandrepresentant Caroline Sims informerade om att detta blir det 
sista mötet i UFN som doktorandrepresentant.  

 

 

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