








Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 
2011-03-23 
 Bilaga § 8 

2011-03-23 
 
 
Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden 
2011-03-16 
 
     
 
Ärende 
 
Forskarutbildningsnämnd vid Högskolan i Gävle, dnr HIG 2011/510 
 
Högskolan i Gävle (HiG) erhöll genom HSVs beslut 10 06 29 rätten att meddela utbildning på 
forskarnivå inom forsknings- och profilområdet Byggd miljö (dnr 70-1126/09). 
 
För att lösa de uppgifter som föreskrivs i HF 6 kap 3 § och §§ 28-35 samt 7 kap §§ 34 – 41 
(med ikraftträdande 11 01 01) behöver HiG inrätta en forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av 
individuell studieplan, handledning och för att finansiering för hela studietiden föreligger. 
 
En forskarutbildningsnämnd föreslås därför inrättas vid HiG för denna utbildning. Ett förslag 
till en sådan nämnds sammansättning har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från 
de tre akademierna: Staffan Hygge (ATM), Christina Gustafsson (AUE) och Mats 
Djupsjöbacka (AHA). De studerande har företrätts av Studentkårens v. ordf. Joydeep Dey.  
Bahram Moshfegh har varit arbetsgruppens ordförande, Håkan Attius dess biträde. 
 
Forskarutbildningsnämnden vid HiG föreslås få följande sammansättning: 

- 3 ledamöter från forsknings- / profilområdet Byggd miljö 
- 1 ledamot från AUE 
- 1 ledamot från AHA 
- 1 representant för de forskarstuderande 
- 1 extern ledamot 

 
Samtliga ledamöter - utom representanten för de forskarstuderande - ska vara 
professorskompetenta eller om lämplig sådan kompetens saknas minst docentkompetenta. 
Studierektor för forskarutbildning är föredragande. 
 
HiGs ledamöter utses av rektor på förslag av akademichef. Den externa ledamoten utses av 
rektor på förslag från forskarutbildningsnämnden. Akademichef ska innan förslag avges ha 
tagit upp förslaget till behandling i akademirådet. Yttrande ska också inhämtas av 
profilledarna. Mandatperioden ska vara tre år förutom för den externa ledamoten vars 
mandatperiod är ett år med möjlighet till förlängning.  
 
En delegationsordning för forskarutbildningsnämnden ska presenteras vid kommande 
sammanträde. 
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UFN föreslår att rekommendera Högskolestyrelsen att besluta inrätta en 
forskarutbildningsnämnd.  
Förslag till beslut  
 
UFN föreslås att 

- besluta rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta en forskarutbildningsnämnd med 
ovan angiven sammansättning 

- att uppdra till UFK att presentera en delegationsordning för forskarutbildnings-
nämnden. 
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Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden 
2011-03-16     
 
 
 
 
Ärende 
 
Indikatorer för verksamhet och kvalitet 
 
 
Högskolestyrelsen formulerade i juni 2010 till UFN uppdraget att i linje med beslutet om En 
ny nämnd för utbildning och forskning (09 10 09) utarbeta indikatorer avseende verksamhets-
målen och kvalitetsarbetet på utbildnings- och forskningsnivå. 
 
En arbetsgrupp tillsattes med ledamöterna Lars Bengtsson, Christina Gustafsson, Sam 
Larsson och Michael Gustavsson samt univ.lektorn Jenny Ivarsson. Studeranderepresentant 
har under senare delen av arbetet Studentkårens v. ordf. Joydeep Dey. Gruppen har arbetat 
under ordförandeskap av UFNs ordförande Bahram Moshfegh. 
 
Delrapportering av uppdraget har skett vid Högskolestyrelsens sammanträde i februari 2011. 
 
Den föreliggande redovisningen fokuserar därför några indikatorer och kriterier om vilka det 
rått enighet i arbetsgruppen; gruppen avser att noggrannare definiera dessa samt i det fortsatta 
arbetet formulera målen samt processen för att nå dem. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden föreslås besluta 

- att anta föreliggande förslag till indikatorer för verksamhet och kvalitet 
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UTBILDNING 

 

 

Mål Indikator Kriterium Åtgärder vid 
avvikelse 

Basfakta Ansvarig/ 
rutin 

Högskolan ska 
erbjuda 
efterfrågade 
utbildningar 

Antal första- 
handssökande per 
utbildningsplats 

Antal 
utbildningsprogram 
med fler 1:a 
handssökande än 
utbildningsplatser 
uppgår till minst   
X % 

   

      
Studenter vid 
Högskolan ges 
förutsättningar för 
att kunna ta ut en 
examen.  

Andel 
(program?)studenter 
som tar ut examen  

Minst X % av 
studenterna ska ta 
ut examen X år 
efter påbörjad 
utbildning 

   

      
Studenter ges 
möjlighet att utöva 
inflytande över 
undervisning och 
utbildningsmiljö 

- Förekomsten av 
kursvärderingar 
- Deltagande i 
utbildningsråd 
(nämnd/hst) 
 

- Alla studenter ska 
erhålla en 
kursvärdering i 
anslutning till 
avslutad kurs 
- Utbildningsråd 
ska finnas för alla 
utbildningsprogram 

   

      
Personalsituationen 
möjliggör 
utbildning med god 
vetenskaplig 
kvalitet 

- antal 
helårsstudenter per 
lärare 
- antal 
helårsstudenter per 
disputerad lärare 

Antal 
helårsstudenter per 
lärare ska inte 
överstiga X (se 
årsredovisningen 
14,8 under 2010) 
 
Antal 
helårsstudenter per 
disputerad lärare 
ska inte överstiga 
X 

   

      
Högskolans 
utbildningar ska 
uppfylla samhällets 
behov av 
kompetens på såväl 
regional som 
nationell nivå 

Alumner som erhåller 
anställning inom det 
område de utbildat 
sig inom 

    

      
De materiella 
resurserna skall ge 
goda 
förutsättningar för 
att bedriva 
verksamhet 

Nöjdhetsindex 
- personal 
- studenter  
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FORSKNING 

 
Mål Indikator Kriterium Åtgärder vid 

avvikelse 
Basfakta Ansvarig/ 

rutin 
Högskolan ska 
utgöra en attraktiv 
forskarmiljö 

Totalt antal sökande 
till forskarstudier 

X sökande    

 Totalt antal 
nyantagna 
doktorander 

X antagna    

 Totalt antal 
doktorander med 
doktorandanställning 
(årsarb.) 

X (2010 var det 46, 
tre väntade disp. 4 
dokt. Platser) 

   

 Totalt antal 
licentiatexamina 

    

 Totalt antal 
doktorsexamina 

    

      
Högskolan ska ge 
goda 
förutsättningar för 
studier på 
forskarnivå 

Genomsnittlig 
studietid för 
licentiatexamen 

X år    

 Genomsnittlig 
studietid för 
doktorsexamen 

X år    

      
Högskolans 
forskning ska 
finnas tillgänglig 
och vara av hög 
vetenskaplig 
kvalitet 

Tidskriftsartikel, 
utländsk facktidskrift 
med referee 

X    

 Tidsskriftartikel, 
svensk facktidskrift 
med referee 

X    

 Monografier     
 Kapitel i bok     
 Proceedings från 

internationell 
konferens - referee 

X    

 Proceedings från 
internationell 
konferens – selected 
papers referee 

X    

 Andel externa medel     
Högskolan ska ses 
som en attraktiv 
samarbetsparter  
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