
 
 
 

    PROTOKOLL 2022:8 
    Utbildnings- och forskningsnämnden  
    vid Högskolan i Gävle, 2022-10-24 
    HIG-STYR 2022/4 

Protokoll 2022:8 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022-10-24 
 
Närvarande ledamöter 
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande 
Björn Haglund, ledamot 
Anders Brandt, ledamot 
Tomas Källquist, ledamot 
Maria Engström, ledamot  
Iulian Cananau, ledamot  
Nikolai Kronmann, ledamot 
Pia Tham, ledamot 
Timea Zsuzsanna Popucza, ledamot 
Närvarande övriga 
Johan Edqvist, samordnare 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare 
Joel Jansson, samordnare 
Frånvarande 
Annie Boberg, 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 Julia Åhlén 

 

§ 2 Föredragningslistan 
Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista 

Nämndens beslut: 
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

Bilaga § 02 

  



 
 
 

§ 3 Föregående protokoll 
Då föregående protokoll inte är färdigställt lämnades punkten utan åtgärd. 

 

§ 4 Revidering av lokala rutiner för utbildning på forskarnivå vid AHA. 
HIG-STYR 2021/116 
Föredragande: Johan Edqvist 

Nämndens beslut: 
-att rutinen revideras enligt förslag 
-att fastställa rutinen med redaktionella ändringar 

 

§ 5 Lokala rutiner för utbildning på forskarnivå vid ATM. 
HIG-STYR 2022/117 
Föredragande: Johan Edqvist 

Nämndens beslut: 
-att rutinen antas enligt förslag. Rutinen, HIG-STYR 2022/117, ersätter därmed  
Rutiner för utbildning på forskarnivå vid ATM, HIG-STYR 2020/41. 
-att fastställa rutinen efter redaktionella ändringar 

 

§ 6 Revidering av centrala rutiner för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå.  
HIG-STYR 2019/150 
Föredragande. Johan Edqvist 

Nämndens beslut:  
-att rutinen fastställs enligt förslag. Fastställda revideringar omfattar även AHAs och 
ATMs lokala rutiner för forskarutbildning. Beslutet innebär att HIG-STYR 2022/64 
Rutin vid licentiatseminarier och disputationer som genomförs delvis på distans  
upphör att gälla. 

 

§ 7 Behandling av kommande ansökan från AUE om att inrätta didaktik som  
forskarutbildningsämne. 
Föredragande: Johan Edqvist  

Nämndens beslut: 
-att extern granskning enligt Rutin för inrättande och avveckling av 
forskarutbildnings-ämnen inom befintliga examenstillstånd HIG-STYR 
2017/149 inte genomförs vid UFNs kommande behandling av AUEs ansökan 
om att inrätta didaktik som forskarutbildningsämne. Beslutet fattas med 
hänvisning till den granskning som UKÄ nyligen genomfört i samband med 
Högskolans ansökan om tillstånd att utfärda forskarutbildningsexamen inom 
området utbildningsvetenskap. UKÄs granskning ersätter extern granskare  
denna gång.  

 

  



 
 
 

§ 8 Justering av granskningsobjekt kvalitetsutveckling genom kollegial granskning 
AHA år 2023. 
HIG-STYR 2019/149 
Föredragande: Johan Willander 

Nämndens beslut: 
-att fastställa granskningsobjekt enligt förslag  

 

§ 9 Kvalitetsuppdrag till akademierna. 
HIG-STYR 2019/149 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Nämnden informerades om och diskuterade arbetsgruppens pågående arbete. 
Arbetsgruppen fick uppdraget att arbeta vidare med synpunkterna från dagens möte i  
beaktande. 

 

§ 10 Kvalitetspolicyn och ramverket för kvalitetssystemet, informationspunkt. 
HIG-STYR 2018/54, HIG-STYR 2019/138 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka och Johan Willander  

Nämnden informerades om arbetet med kvalitetspolicyn och ramverket för  
kvalitetssystemet. Nämnden lämnade synpunkter. 

 

§ 11 Publicering av examensarbeten i publiceringsdatabasen DIVA,  
informationspunkt 
Föredragande: Joel Jansson  

Punkten flyttades till nämndens sammanträde 2022-11-17. 

 

§ 12 Information från Gefle Studentkår 
Föredragande: Nikolai Kronmann 

Nämnden informerades om aktuellt arbete inom Gefle Studentkår. Bl a arbetar kåren  
med rekrytering till studentrepresentation. 

 

§ 13 Information från central kvalitetssamordnare 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Föredragande informerade nämnden om att UKÄs ska genomföra en utbildnings- 
granskning 2023 av utbildningar inom fastighet och ekonomi.  

 

  



 
 
 

§ 14 Anmälningar  
 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka)  
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde  (Ctrl-klicka)  
 3. Ordförandebeslut  Bilaga § 14.3 
 4. Minnesanteckningar Bilaga § 14.4 

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

 

 
 
Vid protokollet 
 
Petra Adebäck 
 
Justeras 
 
Johan Willander, ordförande  Julia Åhlén, vice ordförande 

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