PROTOKOLL 2014:5
Utbildnings- och forskningsnämnden
vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2014-06-10

NÄRVARANDE LEDAMÖTER
Bahram Moshfegh, ordförande
Lars Bengtsson
Svend Erik Mathiassen
Gunilla Mårtensson
Sam Larsson
Sarah Ljungquist
Akmal Hyder
Göran Fransson
Camilla Zetterberg
Eric Persson

SEKRETERARE
Mikael Krigh

ÖVRIGA
Micael Melander
Jessica Klahr, tillträdande ordförande Gävle studentkår

§1

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för lärarna att vara
protokolljusterare
Nämndens beslut:
-att utse Sam Larsson

§2

Föredragningslistan
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista
Nämndens beslut: att fastställa föredragningslistan

§3

Genomgång av föregående protokoll
Nämndens beslut: att lägga protokoll 2014:2 till handlingarna
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§4

Begäran om omprövning av beslutet om sammansättning av
intern granskningsgrupp inför inrättande av forskarutbildningsämne
inom Socialt arbete och Geospatial informationsvetenskap
Föredragande: Bahram Moshfegh
Nämndens beslut:
- att UFN-arbetsgruppens sammansättning för bedömning av
forskarutbildningsämnet socialt arbete ska bestå av följande
Marianne Carlsson (vårdvetenskap)
Hans Richter (arbetshälsovetenskap)
Gloria Macassa (folkhälsovetenskap)
Bahram Moshfegh (energiteknik)
Lars Bengtsson (industriell ekonomi)
- att avseende behandlingen av forskarutbildningsämnet Geospatial
informationsvetenskap kan den tidigare arbetsgruppens ledamöter kvarstå
enligt tidigare beslut dvs.
Bahram Moshfegh (energiteknik)
Lars Bengtsson (industriell ekonomi)
Igor Knez (psykologi)
Gloria Macassa (folkhälsovetenskap)
Patrik Sörqvist (miljöpsykologi)
Sam Larsson reserverar sig mot ovanstående beslut gällande utseende av
arbetsgrupp för bedömning av forskarutbildningsämnet socialt arbete.

§5

Utseende av nämndrepresentanter att ingå i arbetsgrupp angående
dimensionering och fördelning av utbildnings- och forskningsanslaget
2015
Föredragande: Bahram Moshfegh
Nämndens beslut
- att utse följande nämndrepresentanter att ingå i arbetsgrupp enligt ovan;
Gunilla Mårtensson
Akmal Hyder
Bahram Moshfegh
Nämnden poängterar härmed, för arbetsgruppen, vikten av att säkerställa
kvaliteten i arbetet med fördelning av forskningsmedel.

§6

Utbildningsplan för Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning
internationellt socialt arbete
Föredragande: Micael Melander

Bilaga
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Nämndens beslut:
-att fastställa utbildningsplanen enligt förslag
§7

Fyllnadsval samt utseende av vice ordförande
Föredragande: Bahram Moshfegh
Nämnden tackade för informationen

§8

Riktlinjer för distansutbildning, lägesrapport
Föredragande: Elisabeth Drion (AUE), Hasse Nordlöf (AHA),
Stefan Sjöberg (AHA)
Nämnden tackade för informationen

§9

Information från ordförande
Föredragande: Bahram Moshfegh
Nämnden tackade för informationen

§ 10 Anmälningar
1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Forskarutbildningsnämndens sammanträden
3. Protokoll från Anställningsnämndens sammanträden

§ 11 Övriga frågor
- Förslag om att bjuda in Prorektor Camilla Niss till nämndens sammanträde i
september för att informera om forskarorganisationen vid HiG
§ 14 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna för den gångna terminen och önskade alla en
trevlig sommar och semester och avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet

_________________________
Mikael Krigh
Nämndsekreterare

Justeras

_________________________
Bahram Moshfegh
Ordförande

_________________________
Sam Larsson
Företrädare för lärarna

Bilaga § 4
Utbildnings- och forskningsnämnden
2014-06-10
Reservation till UFN-beslut att företrädare för forskarutbildningsämnet arbetshälsovetenskap
ska ges möjlighet att bedöma ansökan om forskarutbildning i socialt arbete
Reservation till beslutet i UFN (2014-06-10) § 4 att låta företrädare för forskarutbildningsämnet
arbetshälsovetenskap få möjlighet att ingå med en representant i UFN:s interna arbetsgrupp för att
bedöma det tänkta forskarutbildningsämnet socialt arbete.

Företrädare för arbetshälsovetenskap är aktiv part i målet och har ett tydligt partsintresse av att vara
ensamma som forskarutbildningsämne inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv. Företrädare för
forskarutbildningsämnet arbetshälsovetenskap kan exempelvis önska vara ensamma om en
psykosocial analys av området Hälsofrämjande arbetsliv. Den psykosociala analysen kan utvecklas
betydligt av ämnet socialt arbete. Detta partsintresse leder till en klar och tydlig jävsituation. Det är
inte rimligt att företrädare för ett visst forskarutbildningsämne som har egna partsintressen att bevaka
ska bedöma ett annat tänkt forskarutbildningsämne inom samma forskarexamensområde eftersom det
på olika sätt kan råda en form av konkurrenssituation mellan forskarutbildningsämnena. Det strider
mot vedertagen bedömningspraxis inom forskarsamhället och där jävsituationer beaktas mycket noga.
Jävsituationer har också beskrivits noga i styrdokumentet "Arbetsordning för inrättande och
avveckling av forskarutbildningsämne" (reviderad upplaga, 2014-04-09). I styrdokumentet står at läsa:
"I samband med den interna arbetsgruppens arbete ska alltid eventuella jävsituationer utredas och
klarläggas" (a.a. s. 10).
Sam Larsson
Mobil: 073-461 43 08

