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§1

Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare
Ordförandes förslag: Ordförande samt en representant för ledamöterna
att vara protokolljusterare.
Nämndens beslut:
-att utse Tomas Källquist.

§2

Föredragningslistan
Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista
Nämndens beslut:
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§3

Föregående protokoll
Nämndens beslut:
-att lägga föregående protokoll, 2022:1, till handlingarna.

§4

Tema för den tematiska kvalitetsutvecklingen för forskning 2022
HIG-STYR 2019/141

Föredragande: Johan Willander
Nämndens beslut:
-att fastställa att tema för den tematiska kvalitetsutvecklingen inom forskning
för 2022 är kollegialitet och forskningsfrihet.

§5

Kvalitetsgranskning och rekommendation inför Rektors beslut
rörande kort KPU, enligt regeringsuppdrag U2021/05029
Föredragande: Jorun Bergström och Ingrid Nordqvist
Nämndens beslut:
-att tillstyrka att utbildningsprogrammet håller hög kvalitet och därmed
rekommendera Rektor att bevilja ansökan.

§6

Fastställa granskningsobjekt och teman 2023
HIG-STYR 2019/141
HIG-STYR 2019/149

Föredragande: Johan Willander
Nämndens beslut
-att fastställa granskningsobjekt för 2023 för ATM enligt förslaget:
Grundnivå:
Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
Elektroingenjörsprogrammet 180 hp
Avancerad nivå:
Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp
Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp
Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120 hp
Forskarnivå:
Forskarutbildning inom elektroteknik
Forskning:
Elektroteknik
-att fastställa storlek på bedömargrupper till fyra personer från varje akademi.
-att fastställa tema för den tematiska kvalitetsutvecklingen 2023 enligt förslaget:
Jämställdhet, jämlikhet och brett deltagande.

§7

Ärende, Fastställande av ny policy för informationsförsörjning
HIG-STYR 2021/122

Föredragande: Cecilia Heyman Widmark
Nämndens beslut:
-att fastställa policy för informationsförsörjning på biblioteket.

§8

Placering av plagiatstext, information
HIG-UTB 2021/208

Föredragande: Joel Jansson
Nämnden informerades om pågående arbete med implementering av den text om
plagiat som nämnden beslutade vid föregående sammanträde i UFN.

§9

Rutin för kvalitetsutveckling genom kollegial granskning, information och
diskussion
HIG-STYR 2019/149

Föredragande: Johan Willander
Nämnden informerades om och diskuterade det pågående arbetet med
revideringen av rutin för kvalitetsutveckling genom kollegial granskning.

§ 10

UKÄ:s beslut rörande HiG:s kvalitetssäkringsarbete, information
Föredragande: Mats Djupsjöbacka och Johan Willander
Nämnden informerades om Universitetskanslersämbetets beslut rörande
Högskolans kvalitetssäkringsarbete.

§ 11

Rapporter om den tematiska kvalitetsutvecklingen 2021 från akademierna
HIG-STYR 2021/127

Föredragande: Mats Djupsjöbacka
Nämnden informerades om och diskuterade akademiernas slutrapporter av den tematiska
kvalitetsutvecklingen 2021.

§ 12

Information från studentkåren
Föredragande: Sam Westman
Nämnden informerades om vad som är aktuellt i Gefle Studentkår.

§ 13

Information från kvalitetssamordnare
Föredragande: Mats Djupsjöbacka

§ 14

Information från ordförande/öppen diskussion
Inget att informera.

§ 15

Anmälningar
1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde
3. Ordförandebeslut
4. Minnesanteckningar

§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
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Petra Adebäck, sekreterare
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