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§ 76. Mötets öppnande
§ 77. Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Elisabeth Uhlemann att jämte ordförande justera protokollet.

§ 78. Fastställande av föredragningslista
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.

§ 79. Samverkan med fackliga organisationer
Sekreteraren Helene Lindgren intygar att samverkan med de fackliga organisationerna SACO
och OFR har skett enligt de överenskomna formerna enligt central MBL mellan MDH, SACO
och OFR.
De fackliga organisationerna har inget övrigt att framföra med anledning av dagens möte.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Beredning
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt överenskommen samverkansmodell för
fakultetsnämnden med de fackliga organisationerna.

Justerandes signatur

3 (24)

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

2018-09-20

Fakultetsnämnden

Nr 4:2018
2018/0096

§ 80. Föregående mötesprotokoll
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 2018-06-07
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§ 81. Rapport från rekryteringskommittén
Information om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista.
Föredragande: Ann-Christin Johansson, rekryteringskommitténs ordförande.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Underlag i ärendet
Bilaga 6.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Statuslista för rekryteringskommitténs arbete
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§ 82. Uppdrag att se över reglerna för att antas som docent
Diarienummer: 2018/2052
Handläggare: Ann-Christin Johansson, rekryteringskommitténs ordförande
Den 5 mars 2018 uppdrog fakultetsnämnden åt rekryteringskommittén att se över reglerna för att
antas som docent och att rekryteringskommittén i sitt arbete förankrar att reglerna anpassas till
forskarutbildningsområdenas och forskningsinriktningarnas specifika krav.
Fakultetsnämnden har nu att diskutera och ta ställning till rekryteringskommitténs färdiga förslag
på nya docentregler.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fakultetsnämnden fastställer regler för antagning av docent vid Mälardalens högskola
enligt förslag efter mindre justeringar.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Ann-Christin Johansson, rekryteringskommitténs ordförande.
Ärendets beredning
Rekryteringskommittén har inhämtat och tagit hänsyn till synpunkter från akademierna.
Dessutom har forskningsutskottet lämnat synpunkter vid två tillfällen och hjälpt till att
formulera kraven. Det färdigställda dokumentet har kommunicerats med dekan Anne
Söderlund.
Underlag i ärendet
Bilaga 7.1 i kallelsen

Förslag på reviderade Regler för antagning av docent

Bilaga 7.2 i kallelsen

Gällande Regler för antagning av docent

Delges
Akademichefer, forskningsledare.

Justerandes signatur
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§ 83. Kvalitet i forskning
Under sina möten 2018/2019 kommer fakultetsnämnden diskutera kring vad som
kännetecknar god kvalitet inom forskning. Respektive forskningsledare adjungeras till ett av
fakultetsnämndens möten. Vid detta möte berättar akademin för innovation, design och
teknik (IDT) om sin forskning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Mikael Sjödin, forskningsledare IDT/IS.
Underlag i ärendet
Bilaga 8.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Svar på frågor om kvalitet i forskning – IDT/IS
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§ 84. Biblioteket på MDH
Som ett led i fakultetsnämndens diskussioner kring vad som kännetecknar god kvalitet inom
forskning bjuds högskolebibliotekets chef in till nämndens möte för att berätta hur
biblioteket arbetar för att stödja forskningen vid MDH samt allmänt om vad som händer på
biblioteket.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Lisa Petersen, Bibliotekschef MDH.
Underlag i ärendet
-

Justerandes signatur
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§ 85. Nominering till hedersdoktorer vid Mälardalens Högskola 2018
Titeln hedersdoktor kan tilldelas en person som kan bidra till utveckling av Mälardalens högskolas
(MDH) verksamhet samt kan stärka MDH:s nationella och/eller internationella position och har en
tydlig koppling till MDH:s verksamhet inom forskning eller utbildning. Ämnesområde och genus är
viktiga aspekter att ta i beaktan. Hedersdoktorat bör endast ges inom ämnesområde eller med
annan beteckning än sådant för vilket MDH har examinationsrätt för doktorsexamen. Sett över tid
bör hedersdoktorernas samlade gärning spegla verksamheten vid MDH och belysa dess
mångsidighet. Beslutet får inte medföra några ekonomiska åtaganden för högskolan.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fakultetsnämnden utser följande personer till hedersdoktorer vid Mälardalens högskola med
motiveringen att dessa personer kan bidra till utveckling av MDH:s verksamhet, stärka
MDH:s nationella och/eller internationella position samt att de har en tydlig koppling till
MDH:s verksamhet inom forskning eller utbildning:
 Gisele Mwebu, VD Okapi Finance International AB, Västerås
 Ola Sellin, Chef TCMS TWST Validation & Safety, Bombardier Transportation, Västerås
 Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi vid Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle och Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet,
Solna

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Akademierna vid MDH har inkommit med förslag på kandidater. Dekangruppen har fört en dialog
med rektor inför ställningstagande och rektor har avgjort hur många kandidater som ska
nomineras. Dekanernas förslag lämnas till fakultetsnämnden för beslut. Förslag på hedersdoktorer
är konfidentiella till dess beslut har fattats.
Underlag i ärendet
Delges
Rektor, akademichefer, förvaltningschef, personalchef.
Justerandes signatur
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§ 86. Behörighetskrav och urval för svenskspråkiga programtillfällen
2019/2020
Diarienummer: 2018/0644
Handläggare:
Julia McNamara, Hanna Millberg
Enligt rektors delegationsordning fattar akademichef beslut om programtillfällen och rekryteringsmål, efter gemensam beredning av förvaltningen. Fakultetsnämnden fattar beslut om behörighetskrav och urval. Akademiernas förslag på svenskspråkiga programtillfällen läsåret
2019/2020 innefattar förändrade behörighetskrav för civilingenjörsprogrammet i produktion och
produktdesign (GCE01), högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20),
högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21) samt språk- och
kommunikationsprogrammet (GKV09). En ny inriktning för masterprogrammet i didaktik (GSL01)
föreslås också som kommer medföra nya behörighetskrav. Inga förändringar av urval har föreslagits. Ändring av behörighetskraven för språk- och kommunikationsprogrammet och för masterprogrammet i didaktik bör inte beslutas förrän respektive utbildningsplan reviderats.
Beslut om behörighetskrav fattas enbart i fall av ändring, genom revidering av programmets utbildningsplan, medan urval fastställs årligen.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa urval för svenskspråkiga programtillfällen läsåret 2018/2019 i enlighet med akademiernas förslag i bilaga 2,

att

revidera behörighetskravet för civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign i
enlighet med akademi IDT:s förslag i bilaga 3 och därmed revidera programmets utbildningsplan,

att

revidera behörighetskravet för högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign i enlighet med akademi IDT:s förslag i bilaga 3 och därmed revidera programmets utbildningsplan, samt

att

revidera behörighetskravet för högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och
logistik i enlighet med akademi IDT:s förslag i bilaga 3 och därmed revidera programmets
utbildningsplan.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Information och instruktioner för beslut om svenskspråkiga programtillfällen skickades till akademierna den 25 maj 2018. En svarsmall för programtillfällen har använts. Svar inkom från akademierna i juni 2018. Ärendet har därefter beretts av utbildnings- och forskningshandläggare vid ledningskansliet samt av utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 11.2 i kallelsen

Akademiernas förslag på behörighet och urval för svenskspråkiga
programtillfällen 2019/2020

Bilaga 11.3 i kallelsen

Ansökan ändrade behörighetskrav till ingenjörsprogram inom
produkt- och processutveckling

Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, chef för sektionen för antagning och
examen, chef för sektionen för kommunikation och externa relationer.

Justerandes signatur
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§ 87. Ansökan om att inrätta huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal
hälsa samt filosofie magisterexamen inom huvudområdet sexuell,
reproduktiv och perinatal hälsa
Diarienummer: 2018/1239
Handläggare: Hanna Millberg
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) har den 18 juni 2018 inkommit med en ansökan
om att inrätta huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt filosofie
magisterexamen med huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
Barnmorskeprogrammet vid MDH leder idag till barnmorskeexamen men studenter kan efter
avslutade studier också uppfylla examensfordringarna för magisterexamen. Huvudområdet
för magisterexamen är idag vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, akademin anger i
sin ansökan att detta inte stämmer helt överens med det huvudsakliga området som
barnmorskorna utbildas inom.
Akademins ansökan avser både inrättandet av ett nytt huvudområde, huvudområdet sexuell,
reproduktiv och perinatal hälsa, och inrättandet av en magisterexamen inom det nya
huvudområdet. Ett nytt huvudområde medför också att utbildningsplanen för
barnmorskeprogrammet behöver revideras.
Fakultetsnämnden har i sin processbeskrivning för att inrätta en ny examen fastslagit att
ärendet skall skickas till extern granskning innan nämnden kan besluta om att inrätta
examen. Fakultetsnämnden har att besluta om ärendet kan skickas till extern granskning
eller ej samt att utse externa granskare.

Fakultetsnämnden beslutade
att

skicka ärendet vidare till extern granskning,

att

Margareta Larsson, professor Uppsala Universitet, Helena Lindgren, docent Karolinska
institutet och Monica Christianson, docent Umeå Universitet utses som externa granskare,
samt

att

förutsättningarna för forskning och forskningsbas inom det föreslagna huvudområdet är en
viktig fråga för granskarna att inkomma med synpunkter på.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Ärendet har arbetats fram av en arbetsgrupp på HVV bestående av lärare på
barnmorskeprogrammet, utbildningsledare och forskningsledare vid akademin samt akademichef.
Akademin har under arbetets gång varit i kontakt med andra lärosäten och avstämningar har gjorts
med samverkansaktörer inom verksamhetsförlagd utbildning och studenternas synpunkter har
inhämtats. En första avstämning gjordes i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
och i fakultetsnämnden under vårterminen 2018. Ärendet har beretts av handläggare på
ledningskansliet och av nämndens samtliga utskott.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 12.2 i kallelsen

Akademins ansökan

Bilaga 12.3 i kallelsen

Förslag till examensbeskrivning

Bilaga 12.4 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 12.5 i kallelsen

Förslag till reviderad utbildningsplan

Bilaga 12.6 i kallelsen

Examensmatris

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV.

Justerandes signatur

13 (24)

Nr 4:2018

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Fakultetsnämnden

2018-09-20

2018/0096

§ 88. Överensstämmelse mellan utbildningsplaner och programscheman för
läsåret 2018/2019
Diarienummer: 2018/2163
Handläggare: Hanna Millberg
Under hösten 2016 gjordes en jämförelse mellan utbildningsplaner och programscheman
varpå fakultetsnämnden uppdrog åt akademicheferna att säkerställa att utbildningsplaner
och programscheman överensstämmer samt att inkomma med beskrivningar av de rutiner
som finns för att säkerställa detta. Baserat på de inkomna underlagen beslutade den
dåvarande fakultetsnämnden att uppdra åt nuvarande fakultetsnämnd att följa upp
överensstämmelsen mellan utbildningsplaner och programscheman årligen.
En genomgång av överensstämmelsen mellan utbildningsplaner och programscheman har
gjorts för årskurs 1 för de program som startar läsåret 2018/2019 samt för samtliga årskurser
för de program som reviderades under 2017/2018. För ungefär två tredjedelar av alla
genomgångna program stämde inte programschemat helt överens med utbildningsplanen.

Fakultetsnämnden beslutade
att

uppmärksamma akademicheferna på problematiken,

att

uppdra åt akademierna att åtgärda så att kursplaner och utbildningsplaner stämmer överens,

att

uppdra åt akademierna att säkerställa att studenterna får rätt information i programschemat,
samt

att

delegera till prodekan för utbildning att fatta beslut om av akademierna föreslagna
revideringar av utbildningsplaner för korrigering av kursnamn, efter föredragning av
akademin.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av handläggare på ledningskansliet.

Justerandes signatur
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Underlag i ärendet
Bilaga 13.1 i kallelsen

Rapport överensstämmelse mellan utbildningsplaner och
programscheman

Bilaga 13.2 i kallelsen

Sammanställning

Delges
Akademichefer, utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 89. Sörmlandskontraktet
Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland beslutade under våren 2018 om en satsning på
MDH, det så kallade Sörmlandskontraktet. Under tre år kommer kommunen att avsätta medel för
att stärka forskning och utbildning vid högskolan. Prodekan för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå informerar om satsningen.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå.
Underlag i ärendet
-

Justerandes signatur
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§ 90. Uppföljning av kursvärderingsfrågor
Fakultetsnämnden beslutade 2016-06-09 att uppdra åt en arbetsgrupp att se över och vid
behov revidera frågorna för kursvärderingarna för utbildning på grund- och avancerad nivå.
2017-06-13 beslutade fakultetsnämnden att uppdra till arbetsgruppen att göra en uppföljning
av de reviderade kursvärderingsfrågorna under hösten 2018, detta utifrån ett student- och
lärarperspektiv.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fakultetsnämnden utser en ny arbetsgrupp bestående av en utbildningsledare, fyra
lärarrepresentanter, varav en ska vara ledamot av fakultetsnämnden, två
studeranderepresentanter, samt andra relevanta kompetenser, samt

att

ledamoten i fakultetsnämnden får i uppdrag att sätta samman arbetsgruppen. Ledamoten i
fakultetsnämnden som är sammankallande är Maria Harder,

att

återrapportera till fakultetsnämnden på nämndens första möte 2019.

Ärendet föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Delges
Akademichefer, administrativa chefer.

Justerandes signatur
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§ 91. Frågor för fördjupad programuppföljning
Som en del av fakultetsnämndens kvalitetsarbete ligger att genomföra fördjupade programutvärderingar baserade på fakultetsnämndens årliga screening av utbildningsprogram, se 110 §, bilaga 1,
fakultetsnämndens möte den 28 november 2017.
Under våren har dekangruppen, utifrån diskussioner i fakultetsnämnden, arbetat fram förslag på
fördjupningsfrågor som ansvariga för de utbildningsprogram som väljs ut att genomgå en fördjupad programutvärdering ska besvara.
Fakultetsnämnden har att diskutera liggande förslag på fördjupningsfrågor med syfte att kunna
fastställa frågorna vid fakultetsnämndens kommande möte den 24 oktober 2018.
Fakultetsnämnden beslutade
att

de synpunkter som kom upp vid diskussionen arbetas in så att fördjupningsfrågor kan fastställas vid fakultetsnämndens kommande möte den 24 oktober.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Ärendets beredning
Dekangruppen har löpande diskuterat och reviderat förslag på fördjupningsfrågor.
Underlag i ärendet
Bilaga 16.1 i kallelsen

Utkast fördjupningsfrågor

Delges
Dekan och prodekaner.

Justerandes signatur
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§ 92. Revision av antagningsordning för forskarutbildning
Diarienummer: 2018/1874
Handläggare: Andreas Boberg
Antagningsordningen för utbildning på forskarnivå skulle enligt styrelsebeslutet 2014
revideras senast 2017-05-11 (styrelsemöte 2 2014 36 §, MDH 3.2.1-1044/10). Med anledning
av att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, under perioden april – december 2017 genomförde
en lärosätestillsyn, där bland annat högskolans regelefterlevnad gällande antagning av
studenter ingick, har revisionen av antagningsordningen skjutits upp.
Fakultetsnämnden har att lämna synpunkter som bör behandlas vidare innan
högskolestyrelsen fattar beslut om reviderad antagningsordning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

den fortsatta beredningen särskilt tar hänsyn till fakultetsnämndens diskussion.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Andreas Boberg, biträdande chef ledningskansliet.
Ärendets beredning
Ett förslag på reviderad antagningsordning skickades under juni till samordnare för
forskarutbildning, handläggare vid ledningskansliet, högskolejurister samt till dekan och
prodekaner och till personalsektionen. Förslaget diskuterades mellan samordnare för
forskarutbildning och handläggare vid ledningskansliet i augusti. Övriga personer gavs
möjlighet att lämna synpunkter via mejl. Inkomna synpunkter samt dem som lyftes vid mötet
har arbetats in i föreliggande förslag på antagningsordning.
Ärendet har behandlats i utskottet för utbildning på forskarnivå den 28 augusti och i
utskottet för forskning den 29 augusti. Högskolestyrelsen förväntas fatta beslut om reviderad
antagningsordning vid dess sammanträde den 6 december.
Underlag i ärendet
Bilaga 17.1 i kallelsen

Beslutspromemoria – Revidering av antagningsordning för utbildning på
forskarnivå

Bilaga 17.2 i kallelsen

Förslag på reviderad Antagningsordning för utbildning på
forskarnivå

Delges
Dekan, handläggare.
Justerandes signatur
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§ 93. Utse en dialog- och läsgrupp som stöd till UKK vid UKÄ:s
utvärdering av utbildningar
Diarienummer: 2018/0589
Handläggare: Andreas Boberg
Under hösten påbörjar UKÄ den nationella utbildningsutvärderingen av ämneslärarutbildningar.
MDH ingår i utvärderingen med två ämnen, samhällskunskap respektive svenska. Den kommunicerade tidsplanen för utvärderingsprocessen är:
- 26 september 2018, upptaktsmöte med lärosätena
- 1 november 2018, uppladdning av självständiga arbeten
- 6 december 2018, inlämning av självvärderingen
- Maj 2019, intervjuer med lärosätesrepresentanter
- Månadsskiftet augusti/september 2019, delning av yttranden,
- Månadsskiftet oktober/november 2019, beslut
Fakultetsnämnden beslutade den 28 november 2017 (109 §) att nämnden ska stötta akademier
som genomgår utbildningsutvärderingar i UKÄ:s regi genom att utse en dialog- och läsgrupp bestående av tre personer, en med fokus på forskningsbas och två med fokus på utbildning.
Fakultetsnämnden har därmed att utse tre personer att utgöra dialog- och läsgrupp i kommande
utvärdering av ämneslärarutbildningarna.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Niclas Månsson, Magnus Elfström och Peter Ekman att utgöra dialog- och läsgrupp och
stöd till UKK i berörd utbildningsutvärdering.

Ärendets föredragning
Ärende föredrogs av Andreas Boberg, biträdande chef ledningskansliet.
Ärendets beredning
Behov av stödet har stämts av med utsedd person på akademin för utbildning, kultur och
kommunikation. Frågan informerades om vid utskottet för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå samt utskottet för forsknings möten den 29 augusti.
Underlag i ärendet
-
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Delges
Ansvarig person på UKK, utsedda personer i dialog- och läsgruppen.
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§ 94. Rapporter
Studentkåren, dekan och prodekaner rapporterar om händelser sedan fakultetsnämndens
senaste sammanträde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.
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§ 95. Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekanus, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
2018-05-22 Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Caroline Eklund,
HVV
2018-05-22 Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Johanna Fritz,
HVV
2018-05-22 Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Maria Elvén, HVV
2018-05-22 Beslut om antagning till senare del i utbildning på forskarnivå, Therese
Welen, UKK
2018-06-07 Beviljande av disputation Gabriel Campeanu, IDT, ämnet datavetenskap
2018-06-08 Beviljande av licentiatseminarium Mirgita Frasheri, IDT, ämnet
datavetenskap
2018-06-19 Beviljande av disputation Per Erik Eriksson, IDT, ämnet innovation och
design
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Riyanul Islam, IDT, ämnet
datavetenskap
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Stefan Karlsson, IDT, ämnet
datavetenskap
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Johanna Zetterlund, HVV, ämnet
arbetslivsvetenskap
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Liv Mannberg, HVV, ämnet socialt
arbete
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Ewa Dahlén, UKK, ämnet didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildningens senare del av Kristina Jonsson, UKK,
ämnet didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Jerker Östman, UKK, ämnet didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Birgitta Jansson, UKK, ämnet
didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildning av Stefan Blom, UKK, ämnet didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildningens senare del av Ester Catucci, UKK,
ämnet didaktik
2018-06-19 Antagning till forskarutbildningens senare del av Benita Berg, UKK,
ämnet didaktik
2018-06-27 Beviljande av disputation Karin Sandberg, UKK, ämnet didaktik
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2018-06-27 Beviljande av disputation Lena Talman, HVV, ämnet socialt arbete
2018-06-27 Beviljande av disputation Irfan Sljivo, IDT, ämnet datavetenskap
2018-06-27 Beviljande av disputation Caroline Eklund, HVV, ämnet fysioterapi
2018-07-02 Beviljande av disputation Marcus Jägemar, IDT, ämnet datavetenskap
2018-07-02 Beviljande av licentiatseminarium Ester Catucci, UKK, ämnet didaktik
2018-07-02 Beviljande av licentiatseminarium Kristina Jonsson, UKK, ämnet
didaktik
2018-07-03 Beviljande av disputation Nina Bozic, IDT, ämnet Innovation och design
2018-08-15 Beslut om ändrad lokal vid Lena Talmans disputation, HVV, ämnet
socialt arbete
2018-08-29 Revidering av utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet
2018-08-29 Revidering av utbildningsplan för Naturvetenskapligt/tekniskt basår
2018-09-04 Nominering av ledamot till Utbildningsvetenskapliga kommittén vid
Vetenskapsrådet perioden 2019-2021

Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

§ 96. Mötet avslutas
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