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Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022:9 
Närvarande ledamöter  
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande Björn 
Haglund, ledamot  
Anders Brandt, ledamot  
Tomas Källquist, ledamot 
Pia Tham, ledamot 
Iulian Cananau, ledamot 
Närvarande övriga 
Nikolai Kronmann, studentrepresentant  
Timea Zsuzsanna Popucza, doktorandrepresentant 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare  
Joel Jansson, samordnare 
Silvia Edling, professor (§ 6 ) 
Tommy Gerdemark, universitetslektor (§ 8) 
Jorun Bergström, examenshandläggare (§ 9) 
Sekreterare 
Johan Edqvist 

 
 
 
 

§ 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 med revideringen att § 5 stryks. 
 

 
§ 3 

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



 

 
§ 4 

 
Per Capsulam – Fastställande av bedömargrupper för den kollegiala 
granskningen 2023 
Föredragande: Johan Willander 
 

Bedömargrupp för granskningsobjekt vid AUE  
• Tomas Källqvist 
• Ingrid Björk 
• Mikaela Willmer 
• Christina Hultgren 
 
Bedömargrupp för granskningsobjekt vid AHA 
• Birgitta Wiitavaara 
• Eva Boman 
• Johan Liljestrand 
• Daniel Pettersson 
 
Bedömargrupp för granskningsobjekt vid ATM 
• Stefan Seipel, 
• Bengt Eriksson 
• Bo-Lennart Andersson 
• Marja-Lena Kristofferzon 

 
 
§ 5 

 
Fastställa kvalitetsuppdraget 
§ 5 ströks från föredragslistan (se § 2) 

 
§ 6 

 
Inrättande av forskarutbildningsämnet didaktik, information 
Föredragande: Silvia Edling och Johan Edqvist 
De föredragande informerade om den pågående processen för att inrätta didaktik 
som forskarutbildningsämne. Ärendet planeras att komma upp för beslut vid 
UFNs kommande möte i december. 
 

 
§ 7 

 
Rutin för ärendehantering i Forskningsetiska rådet (FER) 
Föredragande: Johan Edqvist 
Nämndens beslut: 
-att rutinen fastställs enligt förslag med förbehåll att giltigheten för FERs 
rådgivande yttrandet förlängs till 3 år från yttrandets beslutsdatum. 
 

 
§ 8 

 
Ny utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 hp 
Föredragande och beredande: Joel Jansson 
Gäst i föredragningen: Tommy Gerdemark 
Nämndens beslut: 
- UFN ser positivt på det revideringsarbete som hittills gjorts av 
ekonomprogrammet. Med anledning av att ekonomprogrammet utgör ett 
granskningsobjekt inom huvudprocessen Kvalitetsutveckling genom kollegial 
granskning under 2022 så har UFN kommit fram till att avdelningen för 
ekonomi, utifrån bedömargruppens rapport, bör arbeta vidare med revideringen 
av programmet och ny utbildningsplan i syfte att ytterligare stärka programmets 
kvalité. UFN avslår därför ansökan om revidering av ekonomprogrammet. 
 
 



 

 
§ 9 

 
Revidering av lokal examensbeskrivning för masterexamen 
Föredagande: Jorun Bergström 
Nämndens beslut: 
-att fastställa revidering av lokal examensbeskrivning, Dnr: HIG-UTB 2019/146 
Masterexamen enligt förslag. 
-att giltighetsdatum ska vara fr o m 2023-01-01. 
 

 
§ 10 

 
Information om tematisk utvärdering av specialistsjuksköterske-
programmet. 
Informationspunkten flyttades till nämndens kommande möte p.g.a. tidsbrist. 
 

  



 

 
 
 

 
§ 11 

 
Information från Gefle studentkår 
Föredragande: Nikolai Kronmann 
Föredragande presenterade aktuellt arbete vid Gefle studentkår, t.ex. lyftes arbetet 
med internationaliseringsfrågor med inriktning på att öka förståelsen för EU Green 
projektet.  
 

 
§ 12 

 
Information från central kvalitetssamordnare 
Föredragande: Mats Djupsjöbacka 
Nämnden informerades om det senaste från projektet Åtgärder av brister i Högskolans 
kvalitetssäkringsarbete med anledning av tillsynsmyndighetens granskning. 
Exempelvis har man nu rekryterat en arbetspaketsledare för AP8 om jämställdhet. 
Glädjande nog har nu också studentkåren rekryterat flera representanter till olika 
arbetspaket. 
 

 
§ 13 

 
Information från utbildningssamordnare 
Föredragande: Joel Jansson 
Fördragande redogjorde för att Ledningskansliet kommer att inleda ett arbete om en 
plan för implementering av Arbetsordningen och Besluts- och delegationsordningen 
som det nyligen fattats besluts om. UFN fortsätter med nuvarande beslutshantering 
tills implementeringsplanen påkallar något annat. 
 

 
§ 14 

 
Anmälningar 

1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka) 
2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde (Ctrl-klicka) 
3. Ordförandebeslut 
4. Anmälningar 

 

 
§ 15 

 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

 

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