PROTOKOLL 2021:2
Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2021-03-05

NÄRVARANDE LEDAMÖTER
Johan Willander, ordförande
Julia Åhlen, vice ordförande
Pia Tham, ledamot
Iulian Cananau, ledamot
Björn Haglund, ledamot
Anders Brandt, ledamot
Tomas Källquist, ledamot
Mikael Cronhjort, ledamot
Maria Engström, ledamot
Emelie Carlström, ledamot
Annie Boberg, ledamot
Caroline Snäckerström Sims, ledamot
SEKRETERARE
Mikael Krigh
ÖVRIGA
Dorota Green, forskningssekreterare
Jorun Bergström, examenshandläggare
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare
ANMÄLT FÖRHINDER
Linn Rosén Hultkrantz, ledamot
§1

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för ledamöterna att vara
protokolljusterare
Nämndens beslut:
-att utse Tomas Källquist

§2

Föredragningslistan
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista
Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan enligt förslag med tillägg under övriga frågor;
1, Engelsktalande studeranderepresentant

§3

Genomgång av föregående protokoll
Nämndens beslut:
- att lägga föregående protokoll till handlingarna

§4

Klassificering av kurser, information och diskussion
Föredragande: Johan Willander/Jorun Bergström
Genomgång av dokumentet ”SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur” vilket
kan komplettera SCB:s ämneslista genom att erbjuda en något mer detaljerad
beskrivning av inriktningsnivåer. SUN 2020 kan därför användas som stöd för alla som
är inblandade i klassificering av kurser.

§5

Översyn av huvudområde med avseende på tillhörighet till huvudområdesgrupp
Föredragande: Johan Willander/Jorun Bergström
Ett mindre antal huvudområden har tilldelats olika tillhörigheter på kandidatnivå och
avancerad nivå. Det innebär att en kandidatexamen med huvudområde inom
samhällsvetenskaplig huvudområdestillhörighet i dessa fall översatts till ”Bachelor of
Science”, medan en magister- eller masterexamen med samma huvudområde översatts
till ”Master of Arts”
Nämndens beslut:
-att huvudområdens tillhörighet ska vara samma på grundnivå och avancerad nivå
-att återremittera förslagen gällande;
a, fastställande av Högskolan i Gävles huvudområdestillhörigheter
b, revidering av styrdokumentet ’Rutin för inrättande och avveckling av
huvudområde inom högskolans examenstillstånd’
c, att Högskolan i Gävle vid översättning av generella examina använder sig av
tillhörigheterna arts eller science om inte särskilda skäl föreligger för annan
tillhörighet.

§6

Årshjul för revidering av program och kurser, information
Föredragande: Johan Willander/Jorun Bergström
UFN har påbörjat ett arbete för att undersöka synkroniseringen av arbetsflödet när det
gäller förändringar inom utbildningsutbudet. Vi samlar därför in, och sammanställer,
tidplaner från avdelningar/enheter som är inblandade i hanteringen av sådana ärenden
för att se hur arbetsflödet kan synkroniseras.

§7

Information om studentinflytande
Föredragande: Emelie Carlström
Emelie beskriver vikten av studentrepresentation i samtliga organ vilket också är
avgörande för utbildningskvalitet och utbildningsutveckling.

Viktigt att poängtera att högskolan och studentkåren har ett gemensamt ansvar för
rekryteringsprocessen för studeranderepresentanter dvs. att informera och uppmuntra
studenter att söka till olika råd och organ.
§8

Strategisk utbildningsportfölj, information
Föredragande: Johan Willander
Johan gav en lägesrapport och beskrev att projektgruppen, just nu, arbetar med att
utforma ett uppdrag till UFN:s arbetsgrupp. Projektgruppen kommer besöka UFN under
våren för en presentation av projektet.

§9

Översyn av process för disputation, information
Föredragande: Johan Willander
Arbete pågår med att se över och fintrimma de sista 20 veckorna av processen inför
disputation. Den reviderade processen kommer behandlas i nämnden under våren.

§ 10

Ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning inom området
utbildningsvetenskap, information
Föredragande: Johan Willander
Johan gav en kort lägesrapport och informerade om att ärendet, inom kort, kommer att
tas upp till beslut vid rektors beslutsmöte.

§ 11

Projekt om miljö- och hållbarhetsarbetet, information
Föredragande: Johan Willander
Kort info om vad projektet handlar om och att nämnden har en viktig roll gällande
kvalitetsfrågor inom projektet. Nämnden behöver därmed utse en representant att ingå i
projektet.

§ 12

UFN:s projekt, information
Föredragande: Johan Willander
Genomgång av verksamhetsplanen för 2020 samt ingående projekt.
Nämndens beslut:
-att inför nästa möte;
1, gå igenom verksamhetsplanen för 2020
2, ta fram ny verksamhetsplan
3, ta fram projektförslag

§ 13

Information från ordförande/öppen diskussion
Nämnden hade en intern diskussion angående aktuella projekt och utvecklingsområden.

§ 14

Vad ska kommuniceras från dagens sammanträde?

§ 15

Anmälningar
1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden (Ctrl-klicka)
2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (Ctrl-klicka)
3. Ordförandebeslut
4. Minnesanteckingar - Akademiråd AUE
5. Minnesanteckningar - Akademiråd AHA

§ 16

Övriga frågor
1, Engelsktalande studeranderepresentanter
Frågan kommer att behandlas i nämnden under våren
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________________________
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Justeras
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Ordförande
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