HÖGSKOLAN i GÄVLE
UPPSALA UNIVERSITET

Minnesanteckningar från överläggning mellan HiG – UU i Gävle onsdag 100127
På grund av vädrets makter genomfördes mötet i form av telefonkonferens vid vilket följande personer deltog.
Från UU:

Prorektor Kerstin Sahlin
Utbildningsledare Björn Gembert
Utbildningsledare Thord Östberg
Uppsala Studentkår, Kristina Ekholm

Från HiG:

Prorektor Svante Brunåker
Akademichef Nader Ahmadi
Akademichef Åsa Moberg
Gefle Studentkår, Rickard Petrés

1.

Minnesanteckningar
Handledarutbildning vid UU fungerar väl låter Håkan Attius, forskningssekreterare vid HiG, meddela. Även Nader
och Åsa instämmer i detta och hoppas samarbetet fortsätter och kan utvecklas till att omfatta fler kurser, t.ex.
ledarskapsutbildningar. Åsa efterfrågade om en docentkurs skulle kunna utvecklas och ges inom ramen för
samarbetet. Vid UU finns idag en handledarkurs som skulle kunna tillgodose det efterfrågade innehållet. Åsa tar
kontakt med ansvarig på UU om detta.
Thord informerade om att inflyttning i de nya lokalerna, ”Blåsen hus”.
Samarbetet kring en humanistisk master fortgår och Åsa undersöker med Michael Gustavsson hur arbetet fortlöper.
Kerstin informerade om de diskussioner som förs vad gäller ett kandidatprogram med inriktning mot liberal arts.
Lärosätena kompletterar varandra inom området då HiG har filmvetenskap vilket inte finns på UU som istället har
bland annat musikvetenskap. Kandidatprogrammet är tänkt att ligga på HiG och avancerad nivå skall kunna läsas
vid UU.
Både UU som HiG har satt av mindre summor pengar för samarbete lärosätena emellan.
Åsa ber att få återkomma vid nästa möte om utvecklingen vad gäller collegeutbildning.
Lärarutbildningen har diskuterats utifrån bland annat propositionen och hur lärosätena ska arbeta med dess
innehåll. Ett gemensamt projekt kring studievägledarna har diskuterats och emottagits positivt av berörda. Thord
har att tillsammans med Carin Röjdalen (HiG) i uppdrag att genomföra en inventering av inriktningar med VFU
inom lärarutbildningen på respektive lärosäte. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas i april.
Den 23 februari kommer Högskoleverket till HiG för ett platsbesök för att granska inlämnad ansökan inom
utbildningsvetenskap. HiG har generell magisterexamen och det finns idéer om att ge en magisterexamen i
utbildningsvetenskap. Kerstin talade om att magistern kan ”dockas” med UU:s master om HiG:s ansökan inte
skulle bli godkänd. Det finns intresse av att kunna fortsätta på forskarutbildning vid UU och en gemsam ansökan
om forskarskola inom didaktik diskuteras.

2.

Hearing
Hearingen syftar till att presentera ”det breda samarbetet” och en arbetsgrupp bestående av Björn och Kristina från
UU samt Rickard, Svante (sammankallande) och akademicheferna från HiG utsågs. Datum för Hearingen blir den 3
maj mellan kl. 14:00 och 17:00. Svante undersöker om samverkansgruppen kan träffas efter kl. 17 för ett informellt
middagsmöte tillsammans med HiG:s rektor.

3.

Studieavgifter för studenter utanför EES, informationsutbyte
På HiG finns det ca 400 kinesiska studenter som studerar via avtal. Ungefär 100 av dessa studerar på avancerad
nivå. Svante informerade om att man från kinesiskt håll har intresserat sig för vad det kommer att kosta att studera i
Gävle. Därav vill HiG väcka frågan att tillsammans med UU resonera kring hur prissättning ska ske samt föra
samtal ur ett konkurrensperspektiv.

UU informerade om att de inte har en stor andel internationella studenter på sina masterutbildningar. På grundnivå
har man inga internationella studenter. En arbetsgrupp är dock tillsatt inom förvaltningen för att arbeta med frågan.
Kerstin Jacobsson, planeringschef vid UU ansvarar för arbetsgruppen. Vid HiG är det främst Eva Carling,
koordinator för internationella sekretariatet, som arbetar med detta. Eva uppmanas att ta kontakt med Kerstin.
En fråga att arbeta vidare med är huruvida internationella studenter vid HiG kan läsa vidare på avancerad nivå vid
UU. Frågan uppkom även om HiG via befintliga kanaler kan informera om möjligheten att studera vidare på
avancerad nivå vid UU.
4.

Studieavgifter för doktorander från HiG vid UU
Det finns en gammal princip om att inte ta ut avgifter vid samarbeten vilket vi borde utgå från. Andan i
samarbetsavtalet är att HiG:s doktorander som är inskrivna vid UU inte ska behöva betala kursavgifter.
HiG behöver ta tillvara den möjlighet som finns till representation i forskarutbildningsnämnden vid UU. I dagsläget
har HiG bara nyttjat rätten vad gäller Tek/Nat. Åsa och Nader undersöker möjligheten till att få fram en kandidat
till forskarutbildningsnämnden.

5.

Samarbete med IBF, begränsat nu, vad kan göras?
Bakgrunden är att Rektor vid HiG önskade kontakt med IBF för att undersöka samarbete, främst inom det
fastighetsekonomiska området. UU har informerat ansvarig dekan om möjlighet till samarbete. Fruktbara
samarbeten emanerar från ömsesidiga överenskommelser och kan sällan tvingas fram varför möjligheterna till
samarbete bör lyftas fram, t.ex. vid den gemensamma hearingen.

6.

Specialistsjuksköterskeutbildning, möjlighet till samarbete
HiG har tidigare haft kontakt med UU om samarbete kring specialistsjuksköterskeutbildningar. Gemensamt för
lärosätena är att respektive lärosäte har för tunt med kompetensen för att ensamma hålla upp examensrätterna.
Nader önskar därför att man inom samverkansgruppen på nytt diskuterar hur lärosätena kan samarbete kring
inriktningar och lärarkompetens. Kerstin tillser att frågan återkopplas till berörda inom UU. Nader ansvarar för att
kontakt tas mellan HiG och UU.

7.

Ny mandatperiod för Högskolestyrelsen på HiG
HiG:s rektor låter hälsa att hon önskar se ett fortsatt gott samarbete vad gäller styrelserepresentation som i
skrivande stund utgörs av Margaretha Fahlgren (vice ordförande).

8.

Rapporter, handledarutbildning, webblänkar, avsiktsförklaringen, etc.
Avsiktsförklaringen – Svante har frågan hos sig och återkommer.
Weblänkar
Lärosätena följer upp hur samverkansgruppens arbete och de konkreta samarbetsprojekten synliggörs på respektive
lärosätes hemsida. Samarbetet och de konkreta projekten behöver kommuniceras utåt för att visa på att det de facto
finns ett reellt samarbete.
Kårobligatoriets avskaffande
Kristina informerade om hur Uppsala studentkår arbetar med frågan då det finns en ekonomisk oro över
avskaffandet. UU ställer sig positivt till att stödja kåren. Rickard informerade om hur Gefle studentkår arbetar med
marknadsföring för att nå studenterna. Kårobligatoriets avskaffande kommer även att få ekonomiska konsekvenser
för Gefle Studentkår som kommer att lägga ned sin bostadsförmedling. Studentkårerna kommer överens om en
mötestid för informationsutbyte vilket kan återrapporteras på kommande samverkansgruppsmöten.

9.

Nytt möte
Nästa möte blir den 3 maj i samband med hearingen. Den 11 mars är det ett informellt möte i samband med
invigningen av ”Blåsen hus”.
Vid tangentbordet
Björn Karlsson, HiG

