PROTOKOLL 2021:4
Utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan i Gävle
Sammanträdesdatum 2021-05-06

NÄRVARANDE LEDAMÖTER
Johan Willander, ordförande
Julia Åhlen, vice ordförande
Pia Tham, ledamot
Iulian Cananau, ledamot
Björn Haglund, ledamot
Anders Brandt, ledamot
Tomas Källquist, ledamot
Mikael Cronhjort, ledamot
Maria Engström, ledamot
Emelie Carlström, ledamot
Annie Boberg, ledamot
Caroline Snäckerström Sims, ledamot
Linn Rosén Hultkrantz, ledamot
SEKRETERARE
Sandra Lindberg
ÖVRIGA
Jorun Bergström, examenshandläggare
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare (§§ 7, 8, 9 och 10)
Dorota Green, forskningssekreterare (§§ 8 och 9)
Nämnden inledde sitt möte med en tyst minut för att hedra den borgtågen kollegan,
Göran Fransson.

§1

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Nämndens beslut:
-att utse Pia Tham

§2

Föredragningslistan
Nämndens beslut:
- att fastställa föredragningslistan enligt förslag

§3

Genomgång av föregående protokoll
Utgick med anledning av att protokoll från föregående möte ej upprättats än.

§4

Revidering av lokala examensbeskrivningar, doktorsexamen och licentiatexamen
Föredragande: Jorun Bergström
Nämnden informerades om föreslagna revideringar vilka innebär att förteckning över
Högskolans forskarutbildningsämnen tas bot. Förteckningen tillför inte rutinen något
och finns att tillgå via exempelvis högskolans hemsida.
Nämnden diskuterade presenterat förslag. Vidare diskuteras huruvida de engelska
översättningarna av högskolans bedömningar för doktorsexamen är korrekta.
Nämndens beslut:
- att revidera Högskolans lokala examensbeskrivningar för doktorsexamen och
licentiatexamen, HIG-UTB 2019/146, enligt förslag
- att uppdra till handläggare att göra en översyn av Högskolans engelska
benämningar för doktors- och licentiatexamen. I översynen ska ingå att göra
en omvärldsbevakning av andra lärosätens engelska benämningar

§5

Trappa för hållbarhetsklassning av kurser
Föredragande: Anders Brandt
Nämnden informerades om pågående arbete. Nämnden förde en diskussion kring hur
framtaget förslag, för att hantera indirekta miljö- och hållbarhetspåverkan i utbildning,
kurser och forskning, ska hanteras inom ramen för Högskolans kvalitetssystem.
Under nämndens diskussion framkom bland annat:
- en oro att styrning av den här karaktären ska bidra till att minska forskarens
möjlighet till den fria forskningen
- förlaget uppfattas vara fokuserat på de ekologiska miljöaspekterna och att
social eller ekonomisk hållbarhet inte är lika prioriterat
- en fundering kring hur förslaget ska synskas med övriga rutiner och policys i
kvalitetssystemet, ska förslaget tas som en ny rutin?
- en fundering om förslaget är alldeles för snävt mot ett systemperspektiv som
inte uppfattas vara applicerbart på alla utbildningar och vilka eventuella
konsekvenser det kan få
- en oro att det i och med ett sådant skarpt förslag ska innebära att det blir svårt
för många utbildningar att förhålla sig till den här tydliga inriktningen mot
hållbarhet
- att utifrån dialog med projektgruppen framkommer en önskan om att nämnden
ska behandla ärendet för beslut
Nämndens beslut:
- att fortsatt utreda framtaget förslag i dialog med projektgruppen
- att den fortsatta utredningen behöver inkludera en översyn av befintliga beslut
gällande kvalitetssystemet, kvalitetspolicy och tillhörande rutiner och se hur
framtaget förslag ska omhändertas i förhållande till dess dokument

§6

Förslag till ledamöter till anställningsnämnden
Föredragande: Johan Willander
Nämnden informerades om pågående arbete.

§7

Arbetsgrupp för uppföljning av beslut
Föredragande: Johan Willander
Nämnden informerades om pågående plan som inkluderar att en utsedd arbetsgrupp
kontinuerligt ska omhänderta inkomna avvikelserapporter från Högskolans
avvikelsesystem och därtill halvårsvis göra en uppföljning av nämndens fattade beslut.
en gång per halvår ska
Nämndens beslut:
- att arbetsgruppen utgörs av följande ledamöter:
Johan Willander, ordförande
Julia Åhlen, viceordförande
Tomas Källquist, ledamot utsedd av lärare
Emelie Carlström, ledamot utsedd av studentkåren
- att Johan Willander är sammankallande
- att Johan Willander ska se på möjligheterna att knyta en handläggare till
gruppen

§8

Rutiner för disputationer på distans med anledning av pandemin
Föredragande: Dorota Green
Nämnden informerades om förslag till beslut gällande förlängning av dokumentets
giltighetstid. Nämnden diskuterade huruvida rutinen redan nu kunde bli permanent
och därmed också ändra rubrik.
Nämndens beslut:
- att fastställa rutin vid disputationer som genomförs delvis på distans med
anledning av Coronaviruset, HIG-STYR 2020/163, enligt förlag
- att bereda förslag till mer generell rutin för disputationer som genomförs
delvis på distans som en permanent rutin fr.o.m. 31 mars 2022

§9

Information om avvikelsesystemet
Föredragande: Mats Djupsjöbacka
Nämnden informerades om pågående arbete med framtagande av rutin för systematisk
hantering av avvikelserapporter.

§ 10

Information från studentkåren
Föredragande: Emelie Carlström
Nämnden informerades om pågående arbete gällande kursvärderingar. Studentkåren
har haft dialog med utsedda studentrepresentanter i olika organ och diskuterat hur
studenterna tillsammans kan påverka för att öka den låga svarsfrekvensen i olika
kursvärderingar. Studenterna anger att en orsak till den låga svarsfrekvensen är att det
är omotiverat att svara på kursvärderingar då studenterna sällan får återkoppling.
Nämnden diskuterade att nuvarande system för kursvärderingar är svårt att arbeta i
och att återkopplingen är svår att hantera och kräver mycket manuell hantering. När
svarsfrekvensen är låg är det omotiverat att ge återkoppling då det kräver en stor
arbetsinsats.

§ 11

Information från ordförande/öppen diskussion
Föredragande: Johan Willander
Ingen övrig information förelåg.

§ 12

Vad ska kommuniceras från dagens sammanträde
-

§ 6, ordförande informerar akademichefer om fortsatt arbete

§ 18

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

§ 19

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet
Sandra Lindberg
Nämndsekreterare
Justeras

Johan Willander

Johan
Willander (Jun 23, 2021 10:09 GMT+2)
________________________

Johan Willander
Ordförande

Pia Tham (Jun 23, 2021 10:33 GMT+2)
_________________________
Pia Tham
Ledamot
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