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§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare
Nämndens beslut:
-att utse Maria Engström

§ 2 Föredragningslistan
Nämndens beslut:
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag

§ 3 Föregående protokoll
Nämndens beslut:
-att lägga protokoll 2021:9 till handlingarna.

§4

Presentationsrunda av UFN
Joel Jansson som är ny samordnare välkomnades till nämnden med en
presentationsrunda.

§5

Betygssystemet, information och diskussion
Föredragande: Erika Björklund
Föredragande informerade om arbetet med förslaget att införa nytt betygssystem.
Efter informationen diskuterade nämnden betygssystem för Högskolan i Gävle.
Nämndens beslut:
-att arbeta vidare med betygssystem vid Högskolan i Gävle.
-att tillsätta en arbetsgrupp med utbildningssamordnare Joel Jansson som
sammankallande.

§6

Ansökan, Att inrätta industriell ekonomi som huvudområde i masterexamen vid
Högskolan i Gävle.
HIG-UTB 2021/97
Föredragande: Per Hilletofth
Beredare: Jorun Bergström
Nämndens beslut:
-att föreslå rektor att bevilja ansökan till huvudområde.
-att skicka med en kommentar till Rektor om vikten av anknytning mellan
huvudområdet för masterexamen och examenstillstånden för forskarutbildningen i
industriell ekonomi.

§7

Ansökan, Lista över forskningsområden för användning på högskolans hemsida
HIG-UTB 2021/189
Föredragande: Veronica Liljeroth och Catarina Carlsson
Beredare: Johan Edqvist
Nämndens beslut:
-att fastställa listan över forskningsområden för användning på högskolans hemsida
-att UFN har ansvaret för listan över forskningsområden
-att ge Veronica Liljeroth och Catarina Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på en
hantering som bygger på nyckelord och med en kortare process för justeringar. Detta
kan presenteras på nämndens andra möte år 2022.

§8

Ansökan, Revidering av tidigare fastställd lokal examensbeskrivning
HIG-UTB 2019/146
Föredragande: Tomas Stenbäck
Nämndens beslut:
-att fastställa ändringarna i enlighet med förslaget

§9

Information från studentkåren
Föredragande: Sam Westman
Inget att informera.

§ 10 Hedersdoktorsarbetet, information
Föredragande: Johan Willander och Julia Åhlén
Föredragande informerade om utnämning av Hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

§ 11 Fastställa kvalitetsuppdrag till akademierna
Föredragande: Johan Edqvist
Nämndens beslut:
- att fastställa kvalitetsuppdraget till akademierna med föreslagna justeringar.

§ 12 Ansökan, Förslag till nytt styrdokument
Policy för informationsförsörjning HIG-STYR 2021/122
Föredragande: Cecilia Heyman Widmark
Föredragande presenterade förslag till nytt styrdokument. Nämnden diskuterade
förslaget och lämnade synpunkter.

§ 13 Diskussion om revidering av styrdokument
Policy för vetenskaplig publicering, HIG-STYR 2018/51
Föredragande: Cecilia Heyman Widmark
Föredragande presenterade ärendet. Nämnden diskuterade och lämnade
rekommendationer om den fortsatta processen.

§ 14 Information om Ithenticate
Föredragande: Cecilia Heyman Widmark
Nämnden informerades om plagieringsverktyget Ithenticate som Biblioteket har
tecknat licens för.

§ 15 Information från kvalitetssamordnare
Föredragande: Mats Djupsjöbacka
Inget att informera.

§ 16 Information från ordförande/öppen diskussion
Nämnden diskuterade frågor gällande uppdraget till akademierna om strategiskt
profilerat utbildningsutbud för högskolan.

§ 17 Vad ska kommuniceras från dagens sammanträde?
Nämndens ordförande kommunicerar med kommunikationsavdelningen kring
detta.

§ 18 Anmälningar
1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden
2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde
3. Ordförandebeslut

§ 19 Övriga frågor
19.1. Uppföljning inom ramen för den tematiska kvalitetsutvecklingen.
Enheterna ombeds inkomma med en kort beskrivning av verksamheten relaterat till
det tematiska kvalitetsarbetet och vilka effekter av kvalitetshöjande aspekter man
ser.
Nämndens beslut:
- att uppdra till Mats Djupsjöbacka att kontakta respektive enhet för att inkomma
med en beskrivande rapport relaterat till det tematiska kvalitetsarbetet.
-att punkten tas upp vid nästa sammanträde UFN med Mats Djupsjöbacka
som föredragande.
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