
                                                                   
   

 
 PROTOKOLL 2012:2 
 Utbildnings- och forskningsnämnden  
 vid Högskolan i Gävle 
 Sammanträdesdatum 2012-04-11 

 
 

NÄRVARANDE LEDAMÖTER 
Bahram Moshfegh, ordförande  
Svend Erik Mathiassen  
Gunilla Mårtensson 
Sam Larsson 
Sarah Ljungquist 
Rasmus Lind 
Lars Bengtsson 
Akmal Hyder 
Joydeep Dey 

 
SEKRETERARE 
Marie Nilsson 
 
ÖVRIGA 
Björn Karlsson, adjungerad 
Monica Langerth Zetterman §§ 8-9 
Bodil Zacharoff § 4 
Stefan Sjöberg §§ 4, 10 
My Lilja § 10 
Jari Ristiniemi § 11 
Jonas Boustedt § 12 

  
ANMÄLT FÖRHINDER 
Jenny Ivarsson 
Göran Fransson 
Rebekka Karlsson Nordqvist 
 
    

§ 1 
 

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare 
 
Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för lärarna att vara 
protokolljusterare 
 
Nämndens beslut: att utse Gunilla Mårtensson 

 

   
   

§ 2 
 

Föredragningslistan 
 
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista 
 
Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan med följande tillägg 
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under övriga frågor: 
-Konferensmedel 

   
   

§ 3 
 

Genomgång av föregående protokoll 
 
Nämndens beslut: att lägga protokoll 2012:1 till handlingarna.  

 

   
   

§ 4  
 

Revidering av utbildningsplaner, dnr HIG 2012/252 
 
Föredragande: Björn Karlsson, Bodil Zacharoff, Stefan Sjöberg 
 
Nämndens beslut:  
-att fastställa den reviderade utbildningsplanen för 
Byggnadsingenjörsprogrammet att gälla från höstterminen 2012 
-att fastställa de reviderade utbildningsplanerna för Basår och Bastermin att 
gälla från höstterminen 2012 
-att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Miljöteknik – inriktning 
vatten, återvinning och energi, Co- op att gälla från höstterminen 2012 
-att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Personal och 
arbetslivsprogrammet. 
-att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Hälsopedagogiska 
programmet med redaktionella ändringar 
-att fastställa den reviderade utbildningsplanen för Socionomprogrammet, 
inriktningen internationellt socialt arbete. 

 

   
   

§ 5 
 

Anställningsnämnd - delegation och ledamöter 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut: 
- att nuvarande delegation gäller till och med 2014  
 
- att till anställningsnämnden utse följande ledamöter 
 
Från Akademin för teknik och miljö 
Doc. Mikael Björling, ordförande 
Tekn. dr. Mia Björk, suppleant 
 
Från Akademin för undervisning och ekonomi 
Fil. dr. Charlotte Engblom 
Fil. dr. Jonas Kågström, suppleant 
 
 
 Från Akademin för hälsa och arbetsliv 
Fil.dr. Åsa Vidman 
Fil. dr. Benita Andersson, suppleant 
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Anställningsnämnden utser själv vice ordförande. 

   
§ 6 

 
Examensrättsutskott - ledamöter 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut:  
- att för mandatperioden 2012 – 2014 utse  
 
Doc. Mikael Björling, ordförande 
Prof. Fereshteh Ahmadi, ledamot 
Prof. Peder Thalén, ledamot 

 

   
   

§ 7 
 

Revidering av Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i 
Gävle, dnr 10-1582/08 
 
Föredragande: Björn Karlsson 
 
Nämndens beslut:  
- att fastställa de reviderade Gemensamma riktlinjerna för examination vid 
Högskolan i Gävle med redaktionella ändringar. 

 

   
   

§ 8 Docentutskott 
 
Föredragande: Monica Langerth Zetterman 
 
Nämndens beslut:  
- att till docentutskott i ärende HIG 2012/226 utse: 
Peder Thalén, prof. religionsvet, HiG – sammankallande och ordförande i 
docentutskottet 
Olof Sundqvist, prof. religionsvet, HiG 
David Westerlund, prof. religionsvet, Södertörns högskola 
 
-att docentutskottet erhåller 4 h/person för uppdraget att belasta konto 
5203-9241-92-99 
 
-att docentutskottet till UFNs ordförande presenterar förslag på sakkunnig, 
varpå ordförande fattar beslut. 

 

   
   

§ 9 Fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning 2013 
 
Föredragande: Monica Langerth Zetterman 
 
Nämndens beslut: 
- att extra sammanträde bokas 10 maj, 10-12.  
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Nämnden tackade för informationen.   

   
   

§ 10 
 

Ansökan om inrättande av kriminologi som huvudområde i 
kandidatexamen vid Högskolan i Gävle 
 
Föredragande: My Lilja, Stefan Sjöberg 
 
Nämnden tackade för informationen.   

 

   
   

§ 11 
 
Ansökan om masterexamensrätt i religionsvetenskap  
 
Föredragande: Jari Ristiniemi 
 
Nämnden tackade för informationen.   

 

   
   

§ 12 Forskarutbildningsnämnden 
 
Föredragande: Jonas Boustedt 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
   

§ 13 Synpunkter från de avgående nämnderna på den kommande 
nämndens uppgifter och utmaningar 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
 
Nämndens beslut: 
- att utse Akmal Hyder, sammankallande, Lars Bengtsson, Sam Larsson och 
Björn Karlsson att till sammanträdet 12 juni förbereda ett underlag kring 
strategiska frågor som nämnden bör jobba med under sin mandatperiod. 
 
-att arbetsgruppen erhåller 4 h/person att belasta konto 5203-9241-92-99. 

 

   
   

§ 14 
 

Anmälningar  

 1. Inrättande av Idrottsvetenskap som huvudområde i kandidatexamen, dnr 
HIG 2012/275 

 

   
 2. Anhållan om förlängd disposition av 2011 års anslag för forskning och 

forskarutbildning, dnr  HIG-FORSK 2012/20 
 

   
 3. Anhållan om förlängd disposition av 2011 års anslag för forskning och  

https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2931
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2936&sv.url=12.60008e35124724c056780004502
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forskarutbildning, dnr HIG-FORSK 2012/20 
   
 4. Fastställande av utbildningsplan, Professionellt skrivande, dnr HIG 

2012/252 
 

   
 5. Inställande av antagning till Study Programme in Computer Science 

höstterminen 2012, dnr HIG 2012/421 
 

   
 6. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden   
   
 7. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden  
   
 8. Protokoll från Anställningsnämndens sammanträden  
   

   
§ 15 

 
Övriga frågor 
Sarah lyfte frågan om konferensmedel och vem som beslutar. 
Forskningsledaren ansvarar för att medel allokeras men avdelningschef eller 
akademichef beslutar. 

 

   
§ 16 Sammanträdets avslutande 

Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade 
sammanträdet. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
_________________________ 
Marie Nilsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
_________________________ _________________________ 
Bahram Moshfegh                   Gunilla Mårtensson 
Ordförande Företrädare för lärarna 

 

https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2939&sv.url=12.60008e35124724c056780004502
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2625&sv.url=12.60008e35124724c056780004502
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2625&sv.url=12.60008e35124724c056780004502
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2881&sv.url=12.60008e35124724c056780004502
https://www.hig.se/4.35245f35124a85aaae180002023.html
http://www.hig.se/4.5a48af521325b9d4d1180000.html
http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder/Anstallningsnamnd.html
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