
 
 
 

    PROTOKOLL 2022:6 

    Utbildnings- och forskningsnämnden 
    vid Högskolan i Gävle, 2022-09-15 
    HIG-STYR 2022/4 

Protokoll 2022:6 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022-09-15 
______________________________________________ 

Närvarande ledamöter  
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande 
Anders Brandt, ledamot 
Maria Engström, ledamot 
Iulian Cananau, ledamot 
Nikolai Kronmann, studentrepresentant 
Timea Zsuzsanna Popucza, doktorandrepresentant 
Johan Edqvist, samordnare 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare  
Joel Jansson, samordnare 
Annie Boberg, studentrepresentant 
 
Frånvarande 
Pia Tham, ledamot 
Tomas Källquist, ledamot 
Björn Haglund, ledamot 
 
Sekreterare  
Petra Adebäck 
______________________________________________ 

§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 
Ordförandes förslag: Ordförande samt en representant för ledamöterna  
att vara protokolljusterare. 

Nämndens beslut: 
-att utse Iulian Cananau 

 

§ 2 Föredragningslistan 
Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista 

Nämndens beslut: 
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

 

§ 3 Föregående protokoll 
Nämndens beslut: 
-att lägga föregående protokoll, 2022:5, till handlingarna. 

 



 
 
 

§ 4 Per Capsulam, Granskningsobjekt till kvalitetsutveckling genom kollegial 
granskning 2023. 
Granskningsobjekt till huvudprocessen kvalitetsutveckling genom kollegial 
granskning. 

Nämndens beslut: 
-att fastställa per capsulam 

-att revidera beslutet i enlighet med förslag för AUE, forskning inom  
huvudområdet utbildningsvetenskap avgränsat till:  

•Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability (SEEDS) och  
forskarprogrammet DELSOH (inom forskningsområdet Innovativt lärande) 
•Research on Learning Environments (ROLE) och forskarprogrammet MLM  
(inom forskningsområdet Innovativt lärande) 
•IT i Lärande samt forskningsprogrammet DTML (inom forskningsområdet  
Innovativt lärande) 
•Early Childhood Education (ECE)  

-att omgående återremittera frågan till AHA  

 

§ 5 Ärende till UFN. Revidering av rutin för plagiatkontroll 
Föredragande: Joel Jansson 

Nämndens beslut:  
-att revidera rutinen enligt inkomna kommentarer och att ta upp ärendet igen vid 
nästa sammanträde för slutlig granskning efter revideringen. 

 

§ 6 Ärende till UFN. Kvalitetsgranskning gällande kort KPU, 75 hp 
Föredragande: Joel Jansson och Katarina Florin 

Nämndens beslut: 
-att återremittera frågan till beredare och arbetsgruppen med uppdrag att se över  
poängfördelningen över året-att frågan tas upp igen på nästa sammanträde. 

 

§ 7 Fastställande av ny ledamot i Forskningsetiska rådet, FER. 
Föredragande: Johan Edqvist 

Nämndens beslut: 
- att för perioden 2022-09-15 till 2023-12-31 utse Asifa Iqbal till ledamot i  
Forskningsetiska rådet (FER)  

 

§ 8 Information och diskussion om inrättande av arbetsgrupper för de två 
huvudprocesserna kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och 
kvalitetsutveckling genom tematisk granskning.  
Föredragande: Johan Willander 

Nämnden informerades om och diskuterade därefter inrättande av arbetsgrupper 
för de två huvudprocesserna kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och  
kvalitetsutveckling genom tematisk granskning. 

 



 
 
 

 

§ 9 Information och diskussion om revideringar av de två huvudprocesserna 
kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och kvalitetsutveckling  
genom tematisk granskning. 
Föredragande: Johan Willander och Mats Djupsjöbacka  

Nämnden informerades om och diskuterade kring arbetet med revideringar av de 
två huvudprocesserna. Nämnden enades om att arbetsgruppen kan fortsätta  
arbetet med rutinerna. Nämnden emotser nya avstämningar i ämnet. 

 

§ 11 Delrapport från den lärande utvärderingen av SFO-satsningen  
Föredragande: Johan Edqvist 
Gäst: Lars Bengtsson, prorektor  

Nämnden informerades om delrapporten från den lärande utvärderingen  
av SFO-satsningen. 

 

§ 12 Kvalitetsbaserad resursfördelning – forskningsrådens förslag och  
högskolans process.  
Föredragande: Johan Edqvist 

Information och diskussion.  

 

§ 10 Ärende till UFN. Oredlighetsrutin 
Föredragande: Johan Edqvist 

Nämnden informerades om arbetet med styrdokumentet Rutin vid misstanke om 
 avvikelser från god forskningssed. Nämnden diskuterade styrdokumentet. 

 

§ 13 Betygsskalor 
Föredragande: Joel Jansson 

Föredragande informerade om arbetet med betygsskalor. 

 

§ 14 Kvalitetsaspekter vid beslut om benämningen universitet, information. 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Punkten flyttades till nästa sammanträde.  

 

§ 15 Information från Gefle Studentkår 
Föredragande: Nikolai Kronmann 

Föredragande informerade om aktuellt arbete inom Gefle Studentkår.  

 

  



 
 
 

 

 

§ 16 Information från central kvalitetssamordnare 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Föredragande uppdaterade nämnden om det pågående projektet för att åtgärda  
brister i högskolans kvalitetsarbete.  

 

§ 17 Anmälningar  
 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka)  
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde  (Ctrl-klicka)  
 3. Ordförandebeslut  Bilaga § 17.3 
 4. Minnesanteckningar Bilaga § 17.4 

§ 18 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg och ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
Vid protokollet  
   
Petra Adebäck, sekreterare 
 
 
Justeras 
 
Johan Willander, ordförande  Iulian Cananau, ledamot 

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