
                                                                   
   

  
 PROTOKOLL 2010:5 
 Utbildnings- och forskningsnämnden  
 vid Högskolan i Gävle 
 Sammanträdesdatum 2010-06-16 

 
NÄRVARANDE LEDAMÖTER 
Bahram Moshfegh, ordförande 
Maria Engström    
Svend Erik Mathiassen 
Eva Boman    
Ulla Ahonen-Jonnarth   
Jenny Ivarsson   
Agneta Ney    
Michael Gustavsson  
Annika Strömberg   
Rickard Petrés    
Maria Nygren  
Erik Sandh   
 
NÄRVARANDE SUPPLEANTER 
Christina Gustafsson  
Sam Larsson 
 
SEKRETERARE 
Björn Karlsson 
 
ÖVRIGA 
Svante Brunåker § 5 
Håkan Attius §§ 6, 10 
Åsa Morberg § 7 
Mikael Björling § 8 
Gert Dahlkvist § 9 
Maj-Britt Johansson § 12 
 
ANMÄLT FÖRHINDER 
Johan Modig Sundberg, ledamot 
Johan Hjalmarsson, suppleant 
 

§ 1 
 

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare 
 
Ordförandens förslag: ordföranden samt en representant för lärarna att vara 
protokolljusterare. 
 
Förslag: Svend Erik Mathiassen 
 
Nämndens beslutade att utse Svend Erik Mathiassen. 
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§ 2 
 

Föredragningslistan 
 
Ordförandens förslag: bifogad föredragningslista 
 
Nämndens besluta att anta föredragningslistan med följande tillägg under 
övriga frågor: 
- nämndens förhållande till vice rektor för forskning, 
- information om civilekonomansökan, 
- ledamot till stipendiekommittén, 
- dramapedagogprogrammets start HT-2010. 

 

   
   

§ 3 
 

Genomgång av föregående protokoll 
 
I föregående protokoll förtydligas under § 7 att forskningssekreteraren 
erhöll i uppdrag att revidera berörd bilaga utifrån nämndens tidigare 
synpunkter och förankra detta i forskningsutskottet.  
 
Nämndens beslutade att med förtydligandet lägga protokoll 2010:4 till 
handlingarna. 

 

   
   

§ 4 
 

Rapport från nämndens utskott 
Information 

a) Forskningsutskottet 
b) Utbildningsutskottet 

 
Föredragande: Bahram Moshfegh, Agneta Ney 
 
Bahram och Agneta informerade om det utskottsarbete som skett under 
våren.  
 
Nämnden uppdrog till UFK att inkomma med förslag till 
beredningsprocedurer vad gäller utbildningsplaner samt interna 
ansökningar om forskningsmedel ur Högskolans forskningsanslag.  

 

   
   

§ 5 
 

Förslag till programutbud för läsåret 2011/2012 
 
Föredragande: Svante Brunåker 
 
Nämndens beslutade att till högskolestyrelsen lämna följande kommentarer 
på akademiernas förslag till programutbud med de reservationer som 
föreligger vad gäller fastställande av utbildningsplaner och inrättande av 
huvudområden samt beslut av HSV om examensrätt och särskilt urval. 
 
Följande program kommenteras särskilt: 
- Socionomprogrammet, nämnden behöver fastställa programmets 
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utbildningsplan då programmet har kraftigt omarbetats.  
- Masterprogram inom Arbetshälsovetenskap, nämnden behöver fastställa 
programmets utbildningsplan samt att huvudområdet som sådant behöver 
inrättas vid Högskolan i Gävle.  
- Bildningsprogrammet, det västerländska tänkandets grundvalar, 
nämnden behöver fastställa programmets utbildningsplan. 
- Civilekonomprogrammet, nämnden behöver fastställa programmets 
utbildningsplan samt att granska ansökan för att kunna lämna 
rekommendation till rektor om att ansökan om examensrätt.  
- IT/GIS- informationsteknologi med GIS- inriktning, nämnden behöver 
fastställa programmets utbildningsplan. 
- Samhällsplanerarprogrammet, nämnden behöver fastställa programmets 
utbildningsplan med dess två inriktningar.  
- Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik, nämnden behöver fastställa 
programmets utbildningsplan. 
- Miljö- och kretsloppsprogrammet, Co-op, nämnden behöver fastställa 
programmets utbildningsplan samt, efter granskning i 
examensrättsutskottet, besluta om rekommendation till rektor om 
inrättande av ett nytt huvudområde, Miljöteknik.  
- Trädgårdsmästarprogrammet, nämnden behöver fastställa programmets 
utbildningsplanen då programmet går från att vara tvåårigt till treårigt. 
- Master programme in sustainable energy engineering, nämnden behöver 
fastställa programmets utbildningsplan. 
 
Dramapedagogprogrammet, nämnden bedömer att programmet har en 
begränsad sannolikhet att kunna ingå i Högskolans programutbud för 
2011/2012 med tanke på den allvarliga kritik som Högskoleverket, 2010-
06-09, riktar mot utbildning.  

   
   

§ 6 
 

Ansökan om medel från Linn Areskoug, dnr: 52-661/09 
 
Föredragande: Håkan Attius 
 
Nämndens beslutade att uppdra till ordförande att besluta i frågan efter att 
ansökan har kompletterats med en tydligare ekonomisk redovisning och ett 
mera fullständigt underlag vad gäller skälen till förseningen.   

 

   
   

§ 7 
 

Akademiernas hantering av kursplaner 
Information 
 
Föredragande: Åsa Morberg 
 
Nämnden tackade för informationen. 
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§ 8 
 

Anställningsnämnden 
Information 
 
Föredragande: Mikael Björling  
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
§ 9 

 
Sökstatistik 
Information 
 
Föredragande: Gert Dahlkvist 
 
Nämnden tackade för informationen. 

 

   
§ 10 

 
Adjungerad ledamot/adjungerade ledamöter i Uppsala universitets 
forskarutbildningsnämnd/er. 
Information 
 
Föredragande: Håkan Attius 
 
Nämnden tackade för informationen.  

 

   
   

§ 11 
 

Docentantagning 
Information 
 
Föredragande: Håkan Attius 
 
Ärendet bordlades. 

 

   
   

§ 12 
 

Information från Rektor 
Information 
 
Föredragande: Maj-Britt Johansson 
 
Nämnden tackade för informationen.  

 

   
   

§ 13 
 

Sammanträde den 23 september 2010 
Information 
 
Föredragande: Bahram Moshfegh 
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§ 14 
 

Anmälningar  

 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden 
https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli
/Hogskolestyrelsens-handlingar.html 

 

   
 2. Protokoll från Lärarutbildningsnämndens sammanträden 

http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-
forskningskansli/Utbildning--och-
forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html 

 

   
 3. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 10:10, Ansökan om 

medel för deltagande i konferensen ”Business & Economics Society 
International, 15-19 juli 2010 Aten”  

 

   
 4. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09  Beteckning: UFN 11:10, Ansökan om 

medel för språkgranskning  
 

   
 5. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 9:10, Ansökan om 

medel för anordnande av ”Det nationella studierektorsmötet för 
historiker” 22-23 april 2010 i Gävle  

 

   
 6. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 12:10, Ansökan om 

medel för anordnande av ”FSMKs årsmöte och en nationell konferens 
för högskoleutbildningar i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 
(MKV), 26-27 maj 2010 i Gävle”  

 

   
 7. Kanslibeslut, dnr: 52-1401/09, Beteckning: UFN 13:10, Ansökan om 

medel för deltagande i ”the 2010 IAMCR Braga Congress”, 18-22 juni i 
Portugal  

 

   
 8. Kanslibeslut, dnr: 52-661/09, Beteckning: UFN 14:10, Ansökan om 

medel för utbildning på forskarnivå  
 

   
 9. Kanslibeslut, dnr: 70-354/10,  Beteckning: Ersättningstud, 

Ersättningsregler och ersättningsbelopp för studentrepresentanter i 
Högskolans beslutande och beredande organ.  

 

   
 10. Kalendarium  
   
   

§ 15 
 

Övriga frågor 
 
- Nämndens förhållande till vice rektor för forskning. Detta diskuterades 
under § 12. 
 
- Information om civilekonomansökan. Detta diskuterades under § 5 
 
- Ledamot till stipendiekommittén. Nämnden hann inte diskutera detta 

 

https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli/Hogskolestyrelsens-handlingar.html�
https://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Ledningskansli/Hogskolestyrelsens-handlingar.html�
http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html�
http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html�
http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Lararutbildningskansli/Lararutbildningsnamnden.html�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2459&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2460&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2449&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2465&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2470&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2475&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=1039611142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D%26edit%3D1%26id%3D2439&sv.url=12.60008e35124724c056780004502�
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varför frågan behöver tas upp vid nästkommande sammanträde.  
 
- Dramapedagogprogrammets start HT-2010. Nämnden ifrågasätter starkt 
om Dramapedagogprogrammet kan tillåtas starta ht-2010 då det inte 
föreligger beslut om särskilt urval eller av nämnden fastställd 
utbildningsplan. I HVS-nämndens protokoll 2009:3 § 6 anges att 
”Nämnden beslutade att rekommendera rektor att ställa in högskolans 
antagning till det dramapedagogiska programmet HT 2010 med avsikt att 
åter öppna programmet för antagning HT 2011 under förutsättning att 
Högskoleverkets anmärkning rörande kvalitet (Reg.nr:643-2894-07) har 
åtgärdats och att utbildningen i övrigt följer Högskoleförordningen.” 
 
Högskoleverket har i beslut den 9 juni 2010  ifrågasatt utbildningen 
(Reg.nr:643-2894-07) och anger att Högskolan senast den 9 juni 2011 ska 
inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits.   

   
   

§ 16 Sammanträdets avslutande 
 
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och önskade alla en 
trevlig sommar varpå sammanträdet avslutades.  

 

 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
_________________________ 
Björn Karlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
_________________________ _________________________ 
Bahram Moshfegh Svend Erik Mathiassen 
Ordförande  Företrädare för lärarna 
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