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§ 97. Mötets öppnande
§ 98. Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Maria Harder att jämte ordförande justera protokollet.

§ 99. Fastställande av föredragningslista
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.

§ 100. 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
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§ 101. Föregående mötesprotokoll
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 2018-09-20
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§ 102. Rapport från rekryteringskommittén
Information om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista.
Föredragande: Magnus Hoppe, ordförande i rekryteringskommittén
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Underlag i ärendet
Bilaga 6.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Statuslista för rekryteringskommitténs arbete
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§ 103. Selmagruppens tidplan – återrapportering
När fakultetsnämnden den 5 mars 2018 beslutade att revidera högskolans regler för
kursplaner (2017/1906) beslutade nämnden även att uppmana förvaltningsgruppen för
Selma att utreda möjligheten att inrätta och revidera kursplaner minst två gånger per år samt
att förankra förslaget med lärarkollegierna på akademierna och rapportera till
fakultetsnämndens möte i september 2018. Detta eftersom det under arbetet med reglerna
för kursplaner framkommit önskemål, framförallt från lärarkollegiet i teknik, om att kunna
revidera och inrätta kursplaner mer än en gång per år.
Förvaltningsgruppen för Selma bedömer att det inte är de som ska bestämma om huruvida
kursplaner kan revideras två gånger per år och ingen återrapport gjordes vid
fakultetsnämndens möte i september.
Prodekan för utbildning och handläggare vid ledningskansliet har påbörjat en undersökning
av förutsättningarna att inrätta och revidera kursplaner två gånger per år, vilken kommer
presenteras på nämndens möte. Sammanfattningsvis finns det inga formella hinder att
inrätta och revidera kursplaner två gånger per år. Men en alltför stor andel kursplaner som
inrättas eller revideras efter sommaren riskerar att skapa en stor administrativ belastning då
det är kort tid efter sommaren innan ansökningsomgången inför vårterminen öppnar i
september. Om kursplaner ska kunna revideras och inrättas två gånger per år bör detta
framgå av reglerna för kursplaner och inte av selmagruppens tidsplan.
Förslaget till nämnden är att istället för att hänvisa till selmagruppens tidsplan revidera
reglerna för kursplaner så att det där framgår att kursplaner kan revideras och inrättas två
gånger per år. Det huvudsakliga tillfället för att inrätta kursplaner bör fortfarande vara 1
februari inför kommande läsår. Ett tillfälle för att inrätta och revidera kursplaner efter
sommaren bör dock finnas och används då det finns särskilda skäl.
Då uppmaningen till selmagruppen också innebar att förankra förslaget med lärarkollegierna
föreslår beredningen att lärarrepresentanterna i fakultetsnämnden förankrar förslaget inom
sitt respektive lärarkollegium.
Fakultetsnämnden beslutade
att

nämndens ledamöter förankrar förslaget om att inrätta och revidera kursplaner två
gånger per år (för närvarande 1/2 och 20/8) inom sitt respektive lärarkollegium och
återrapporterar till prodekan för utbildning senast den 30 november.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt handläggare vid
ledningskansliet har inhämtat synpunkter från förvaltningsgruppen för Selma och samtal har
förts med handläggare vid sektionen för antagning och examen samt ordförande i
kursplanegrupp vid akademi HVV.

Underlag i ärendet
Delges
-

Justerandes signatur
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§ 104. Intern utvärdering av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap
Fakultetsnämnden har sedan 2010 kontinuerligt genomfört utvärderingar av utbildningen på
forskarnivå i nuvarande form per ämne. Utvärderingarna har gjorts som en del i nämndens
löpande kvalitetsarbete för att säkerställa god kompetens, uppbyggnad och resultat i forskarutbildningen. Granskningarna har också varit förberedelser inför UKÄ:s kommande utvärderingar.

Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa åtgärdsplanen enligt bilaga 1, samt

att

återkoppla till HVV om att senast till fakultetsnämndens första möte höstterminen 2019 återkomma med slutrapport.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Johan Hellstrand, utbildnings- och forskningshandläggare och Margareta Asp, samordnare för forskarutbildningen HVV.

Ärendets beredning
Utskottet för forskarutbildning behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-10-09.

Underlag
Bilaga 8.1 i kallelsen

Åtgärdsplan för utveckling av forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.

Delges
Akademichef HVV, forskningsledare HVV, samordnare för forskarutbildningen HVV.

Justerandes signatur
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§ 105. Översyn av MDH:s modell för utvärdering av utbildningen på
forskarnivå
Diarienummer: 2018/2466
MDH:s interna kvalitetssystem berör all utbildning som genomförs vid högskolan såväl som
den forskning som bedrivs inom akademierna. Högskolans interna kvalitetssystem utgår från
tre grundläggande och sammanhållande delar: 1) Definierade processer som leder till 2)
välgrundade beslut och 3) kontinuerlig uppföljning och verksamhetsuppföljning.
Processer, utbildning och forskning ska följas upp och utvärderas systematiskt. Systematiken
innebär och syftar till att identifiera kvalitetsförbättrande åtgärder och därigenom ständigt
lära och utveckla verksamheten.
Den process som MDH använt för fakultetsnämndens interna utvärderingar utgör en del av
lärosätets kvalitetssystem för systematisk uppföljning av utbildningen på forskarnivå.
Fakultetsnämnden och utskottet för forskarutbildning avser fortsätta utvecklingen av MDH:s
modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå.
Fakultetsnämnden beslutade:
att

rekommendera att i kommande granskning av forskarutbildningsämne använda det
befintliga frågebatteriet (MDH frågor och UKÄ frågor) för självvärderingen,

att

relevansen av MDH:s frågor till självvärderingen utvärderas efter nästkommande
utvärdering av forskarutbildningsämne, samt

att

rekommendera att i kommande granskning skall granskningsprocessen utgöras av två
externa granskare och en (1) intern granskare.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Elisabeth Uhlemann, prodekan för forskning och utbildning på
forskarnivå och Thomas Nolte, samordnare för forskarutbildningen IDT.
Ärendets beredning
Processen för nämndens utvärderingar av forskarutbildningsämnen togs fram 2010. Det har
därför funnits anledning att granska processen med hänsyn till de erfarenheter MDH har fått
av både interna utvärderingar och av UKÄ:s utvärderingar av utbildning på forskarnivå.
2016-12-20 beslutade fakultetsnämnden (2016/2800) att anta en reviderad mall för
självvärdering. MDH:s uppdragsbeskrivning till granskare behandlades vid
fakultetsnämndens internat 17-18 oktober 2017 och en reviderad version behandlades av
utskottet för forskarutbildning 2017-11-07.
Justerandes signatur
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Underlag i ärendet
Delges
Akademichefer, samordnare för forskarutbildning samt Malin Gunnarsson, kanslichef
ledningskansliet.

Justerandes signatur
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§ 106. Rapport om uppföljning av individuella studieplaner (ISP) för
doktorander
Diarienummer: 2018/2467
Enligt högskoleförordningen (HF 6:29) skall individuella studieplaner följas upp
regelbundet. Vid Mälardalens högskola genomförs en högskolegemensam, samordnad
uppföljning årligen där ISP:er granskas av akademier och ledningskansliet samt godkänns av
fakultetsnämnden.
Den högskolegemensamma uppföljningen av individuella studieplaner för 2017 har
genomförts av akademierna enligt nämndens fastställda processplan. Ledningskansliet har
dock p.g.a brist på personal inte kunnat genomföra den centrala samordnade granskningen
varför de av akademierna godkända ISP:erna inte godkänts centralt. Ledningskansliet
kommer sammanställa en rapport om uppföljningen 2017 vilken kommer delges
fakultetsnämnden i samband med sammanträdet den 23-24 oktober 2018.
Den centrala uppföljningen av individuella studieplaner för 2018 planeras att genomföras
enligt den fastställda processplanen.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Johan Hellstrand, utbildnings- och forskningshandläggare.
Ärendets beredning
Utskottet för forskarutbildning informerades vid sammanträdet 2018-10-09.
Underlag
Delges
Akademichefer och samordnare för forskarutbildning.

Justerandes signatur
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§ 107. Översyn av processen för högskolegemensamma
forskarutbildningskurser
Fakultetsnämnden har gett utskottet för forskarutbildning uppdraget att ”utreda möjligheten
för MDH att erbjuda ett permanent högskolegemensamt kursutbud av
forskarutbildningskurser inför nästa ansökningsomgång” (Dnr 2016/265).
När frågan diskuterades vid utskottssammanträdet 2018-08-28 konstaterades att det utöver
dokumentet med principer för fördelningen (MDH 3.1.1-1073) inte finns en samlad
beskrivning av processen för att bereda nämndens stöd till högskolegemensamma
forskarutbildningskurser. Ledningskansliet har sammanställt ett kompletterande underlag
(Bilaga 11.1) med en samlad processöversikt. Underlaget utgör utgångspunkt för utskottets
fortsatta diskussion om eventuella förändringar i den etablerade processen, att behandla vid
nämndens internat i oktober.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa processen enligt bilaga 1, daterad 2018-10-24,

att

ärendet omedelbart justeras.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Elisabeth Uhlemann, prodekan för forskning och utbildning på
forskarnivå.
Ärendets beredning
Fakultetsnämnden har gett utskottet för forskarutbildning uppdraget att utreda utbudet av
högskolegemensamma forskarutbildningskurser (Dnr 2016/265).
Utskottet för forskarutbildning har behandlat ärendet vid sammanträdet 2018-08-28 och
överlämnat ett antal rekommendationer till nämnden i frågan.
Vidare, dekangruppen har i förberedelsearbetet med VUB 2019 förordat en utökning av
budgeten för högskolegemensamma forskarutbildningskurser. (För 2018 budgeterades 250
tkr).
Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen

PM – Processen för fördelning av stöd till högskolegemensamma
forskarutbildningskurser

Bilaga 11.2 i kallelsen

Protokollsutdrag, utskottet för forskarutbildning, § 66 2018-08-28

Delges
Akademichefer samt samordnare för forskarutbildning.

Justerandes signatur
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§ 108. Uppföljning av handledarresurser för kandidatexamen i statsvetenskap
Diarienummer: 2018/2329
När statsvetarprogrammet inrättades av fakultetsnämnden den 20 februari 2016 beslutade
fakultetsnämnden att följa upp förutsättningarna för det statsvetenskapliga programmet under
hösten 2016. I samband med den uppföljningen, som fokuserade på akademins åtaganden för att
stärka lärarresurserna kopplade till programmet, beslutade nämnden att fakultetsnämnden under
våren 2017 skulle kvalitetsgranska kandidatexamen i statsvetenskap (dnr. 2016/2678).
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) inkom i april med ett underlag till
kvalitetsuppföljningen av kandidatexamen i statsvetenskap. Nämnden bedömde att underlagen
visade på att det finns förutsättningar för att utförda kandidatexamen i statsvetenskap med hög
kvalitet. Nämnden beslutade också att uppdra år prodekan för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå att under våren 2018 följa upp hur akademin arbetar med att säkerställa
handledarresurser.
I juni 2018 kontaktade prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå akademi EST och
bad dem redovisa hur akademin arbetar med att säkerställa handledarresurserna gällande det
självständiga arbetet sista året på programmet, för att på så sätt säkerställa en kandidatexamen i
statsvetenskap med hög kvalitet. Akademins svar finns i bilaga.
Ärendet behandlades av utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som föreslår
fakultetsnämnden att uppdra åt prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att även
våren 2019 följa upp hur akademin arbetar med att säkerställa handledarresurser för
kandidatexamen in statsvetenskap samt att också följa upp hur handledningen av uppsatser
fungerat.
Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra åt prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att även våren 2019 följa
upp hur akademin arbetar med att säkerställa handledarresurser för kandidatexamen i
statsvetenskap.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Ärendets beredning
Akademins redovisning togs fram av Joakim Johansson, ämnesansvarig i statsvetenskap, och
Jonas Truedsson, avdelningschef ekonomi och samhällsvetenskap. Ärendet har beretts av utskottet
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Underlag
Bilaga 12.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Akademins redovisning av hur de arbetar med handledarresurser inom
statsvetenskap
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Delges
Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST samt ämnesansvarig i
statsvetenskap, EST.

Justerandes signatur
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§ 109. Följa upp fördelning av forskningsmedel utifrån ett jämställdhetsperspektiv
(VUB18 uppdrag)
Rektor har gett fakultetsnämnden i uppdrag att under 2018 följa upp fördelningen av
forskningsmedel utifrån ett jämställdhetsperspektiv [Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2018
dnr 2017/0395 sid 21], samt högskolans plan för jämställdhetsintegrering [dnr 2018/1337 avsnitt
Forskningens villkor]. Vidare har fakultetsnämnden i uppdrag att integrera jämställdhet i
kvalitetsarbetet och ta fram en modell för implementering och uppföljning. Gällande den andra
delen av fakultetsnämndens uppdrag under 2018 har nämnden löpande under året arbetat med
utveckling av uppföljningsfrågor, exempelvis avseende frågor för programvärdering,
screeningfrågor för programuppföljning, och frågor till forskningsledare för att skatta kvalitet i
forskning, som allteftersom prövats och skickats till relevanta personer inom MDH.
Fakultetsnämnden förväntas arbeta vidare med implementering och vidareutveckling av
uppföljningsmodellen.
Gällande det första uppdraget har fakultetsnämnden inte påbörjat uppföljningen även om
fakultetsnämnden påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering i fakultetsnämndens beslut.
Fakultetsnämnden förväntas diskutera hur uppföljningen av fördelning av forskningsmedel utifrån
ett jämställdhetsperspektiv ska se ut och hur uppdraget ska genomföras.
Fakultetsnämnden beslutade
att

ge dekangruppen uppdraget att revidera frågorna utifrån diskussionen på
fakultetsnämndens möte,

att

dekangruppen skickar ut frågorna till forskningsledarna, samt

att

forskningsledarna senast den 23/11 2018 skickar in sina svar till
fakultetsnamnden@mdh.se

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Utkastet på jämställdhetsfrågor har tagits fram i samverkan med konsult från företaget Medida
som även ansvarade för fakultetsnämndens utbildning inom jämställdhetsintegrering. Förslaget
har diskuterats av dekan och prodekaner och forskningsutskottet behandlade frågorna vid dess
senaste sammanträde den 10 oktober.
Underlag i ärendet
Delges
Akademichefer, forskningsledare.
Justerandes signatur
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§ 110. Fördjupad intern programutvärdering
Vid fakultetsnämndens internat den 17-18 oktober 2017, diskuterade nämnden en ny intern modell
för uppföljning av utbildningsprogram. Modellen baseras på att samtliga program genomgår en
screening bestående av tre frågor följt av att 3-6 program väljs ut för en fördjupad utvärdering.
Valet av program för den fördjupade utvärderingen skulle ske i dialog med akademierna.
Under våren 2018 prövades den första delen av den interna utvärderingsmodellen,
screeningfrågor, och fakultetsnämnden förväntas nu implementera den andra delen genom att
fatta beslut om de program som ska genomgå den fördjupade utvärderingen samt vilka frågor
berört utbildningsprogram ska besvara. Ett utkast på fördjupningsfrågor presenterades för
fakultetsnämnden vid dess föregående möte och ett reviderat förslag på utvärderingsfrågor, baserat
på de synpunkter som kom upp vid nämndens förra möte, ligger som bilaga till ärendet.
Vid fakultetsnämndens möte den 28 november 2017 fastställde nämnden en uppföljningsplan för
tidsperioden 2017-2023. Av planen framgår att fakultetsnämnden under 2018 ska påbörja en
fördjupad programuppföljning av tre program på grundnivå eller avancerad nivå samt av ett ämne
för utbildning på forskarnivå.

Motivering till val av utbildningsprogram.
Utifrån akademins bedömning där låg genomströmning samt svag forskningsanknytning av delar
av programmet lyfts som problematiska anser fakultetsnämnden att programmet ska genomgå en
fördjupad utvärdering.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utbildningsprogrammet Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign
på akademin för innovation, design och teknik (IDT) ska genomgå en fördjupad
programutvärdering,

att

fördjupad utvärdering av programmet ska genomföras i dialog mellan akademins
representanter för programmet och fakultetsnämnden,

att

dialogen kommer utgå från frågorna i screeningen och de fördjupade frågorna enligt bilaga,

att

dialogerna kommer att äga rum under våren 2019 och dokumenteras som
minnesanteckningar som akademin har gett respons på, samt

att

resultatet från dialogerna kommer att diskuteras på fakultetsnämndens andra möte 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Fakultetsnämnden inledde arbetet med att implementera en intern utvärderingsmodell vid
dess internat i oktober 2017, 110§ FN:6 den 28 nov 2017 dnr 2017/0070. Som en del i
implementeringen har dekan och prodekaner för utbildning och forskning/ forskarutbildning
arbetat fram förslag på screeningfrågor, frågor till forskningsledare och nu senast förslag på
fördjupade frågor för programuppföljning som fakultetsnämnden löpande fått tagit del av
och diskuterat. Vid det föregående fakultetsnämndsmötet presenterades ett utifrån de
löpande diskussionerna bearbetat förslag på fördjupningsfrågort som nämnden då lämnade
synpunkter på 91 § FN:4 2018 dnr 2018/0096. Fakultetsnämnden diskuterade under sitt
internat den 23 oktober 2018 samtliga utbildningsprograms svar på screeningfrågor och hade
i samband med detta även en dialog med berörda akademier kring svaren.
Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Fördjupningsfrågor.

Delges
Berörd akademichef, administrativ chef och utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 111. Fördjupad intern programutvärdering
Vid fakultetsnämndens internat den 17-18 oktober 2017, diskuterade nämnden en ny intern modell
för uppföljning av utbildningsprogram. Modellen baseras på att samtliga program genomgår en
screening bestående av tre frågor följt av att 3-6 program väljs ut för en fördjupad utvärdering.
Valet av program för den fördjupade utvärderingen skulle ske i dialog med akademierna.
Under våren 2018 prövades den första delen av den interna utvärderingsmodellen,
screeningfrågor, och fakultetsnämnden förväntas nu implementera den andra delen genom att
fatta beslut om de program som ska genomgå den fördjupade utvärderingen samt vilka frågor
berört utbildningsprogram ska besvara. Ett utkast på fördjupningsfrågor presenterades för
fakultetsnämnden vid dess föregående möte och ett reviderat förslag på utvärderingsfrågor, baserat
på de synpunkter som kom upp vid nämndens förra möte, ligger som bilaga till ärendet.
Vid fakultetsnämndens möte den 28 november 2017 fastställde nämnden en uppföljningsplan för
tidsperioden 2017-2023. Av planen framgår att fakultetsnämnden under 2018 ska påbörja en
fördjupad programuppföljning av tre program på grundnivå eller avancerad nivå samt av ett ämne
för utbildning på forskarnivå.

Motivering till val av utbildningsprogram.
Utifrån akademins bedömning att forskningsanknytningen är svag inom vissa delar anser
fakultetsnämnden att programmet ska genomgå en fördjupad utvärdering.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utbildningsprogrammet Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot
anestesisjukvård på akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ska genomgå en
fördjupad programutvärdering,

att

fördjupad utvärdering av programmet ska genomföras i dialog mellan akademins
representanter för programmet och fakultetsnämnden,

att

dialogen kommer utgå från frågorna i screeningen och de fördjupade frågorna enligt bilaga,

att

dialogerna kommer att äga rum under våren 2019 och dokumenteras som
minnesanteckningar som akademin har gett respons på, samt

att

resultatet från dialogerna kommer att diskuteras på fakultetsnämndens andra möte 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.

Justerandes signatur

18 (27)

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Fakultetsnämnden

2018-10-24

Nr 5:2018
2018/0097

Ärendets beredning
Fakultetsnämnden inledde arbetet med att implementera en intern utvärderingsmodell vid
dess internat i oktober 2017, 110§ FN:6 den 28 nov 2017 dnr 2017/0070. Som en del i
implementeringen har dekan och prodekaner för utbildning och forskning/ forskarutbildning
arbetat fram förslag på screeningfrågor, frågor till forskningsledare och nu senast förslag på
fördjupade frågor för programuppföljning som fakultetsnämnden löpande fått tagit del av
och diskuterat. Vid det föregående fakultetsnämndsmötet presenterades ett utifrån de
löpande diskussionerna bearbetat förslag på fördjupningsfrågort som nämnden då lämnade
synpunkter på 91 § FN:4 2018 dnr 2018/0096. Fakultetsnämnden diskuterade under sitt
internat den 23 oktober 2018 samtliga utbildningsprograms svar på screeningfrågor och hade
i samband med detta även en dialog med berörda akademier kring svaren.
Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Fördjupningsfrågor.

Delges
Berörd akademichef, administrativ chef och utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 112. Fördjupad intern programutvärdering
Vid fakultetsnämndens internat den 17-18 oktober 2017, diskuterade nämnden en ny intern modell
för uppföljning av utbildningsprogram. Modellen baseras på att samtliga program genomgår en
screening bestående av tre frågor följt av att 3-6 program väljs ut för en fördjupad utvärdering.
Valet av program för den fördjupade utvärderingen skulle ske i dialog med akademierna.
Under våren 2018 prövades den första delen av den interna utvärderingsmodellen,
screeningfrågor, och fakultetsnämnden förväntas nu implementera den andra delen genom att
fatta beslut om de program som ska genomgå den fördjupade utvärderingen samt vilka frågor
berört utbildningsprogram ska besvara. Ett utkast på fördjupningsfrågor presenterades för
fakultetsnämnden vid dess föregående möte och ett reviderat förslag på utvärderingsfrågor, baserat
på de synpunkter som kom upp vid nämndens förra möte, ligger som bilaga till ärendet.
Vid fakultetsnämndens möte den 28 november 2017 fastställde nämnden en uppföljningsplan för
tidsperioden 2017-2023. Av planen framgår att fakultetsnämnden under 2018 ska påbörja en
fördjupad programuppföljning av tre program på grundnivå eller avancerad nivå samt av ett ämne
för utbildning på forskarnivå.

Motivering till val av utbildningsprogram.
Utifrån akademins bedömning där svag forskningsanknytning och programmets progression tas
upp som problematiska områden anser fakultetsnämnden att programmet ska genomgå en
fördjupad utvärdering.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utbildningsprogrammet Högskoleingenjör i byggnadsteknik på akademin för
ekonomi, samhälle och teknik (EST) ska genomgå en fördjupad programutvärdering,

att

fördjupad utvärdering av programmet ska genomföras i dialog mellan akademins
representanter för programmet och fakultetsnämnden,

att

dialogen kommer utgå från frågorna i screeningen och de fördjupade frågorna enligt bilaga,

att

dialogerna kommer att äga rum under våren 2019 och dokumenteras som
minnesanteckningar som akademin har gett respons på, samt

att

resultatet från dialogerna kommer att diskuteras på fakultetsnämndens andra möte 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Fakultetsnämnden inledde arbetet med att implementera en intern utvärderingsmodell vid
dess internat i oktober 2017, 110§ FN:6 den 28 nov 2017 dnr 2017/0070. Som en del i
implementeringen har dekan och prodekaner för utbildning och forskning/ forskarutbildning
arbetat fram förslag på screeningfrågor, frågor till forskningsledare och nu senast förslag på
fördjupade frågor för programuppföljning som fakultetsnämnden löpande fått tagit del av
och diskuterat. Vid det föregående fakultetsnämndsmötet presenterades ett utifrån de
löpande diskussionerna bearbetat förslag på fördjupningsfrågort som nämnden då lämnade
synpunkter på 91 § FN:4 2018 dnr 2018/0096. Fakultetsnämnden diskuterade under sitt
internat den 23 oktober 2018 samtliga utbildningsprograms svar på screeningfrågor och hade
i samband med detta även en dialog med berörda akademier kring svaren.
Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Fördjupningsfrågor.

Delges
Berörd akademichef, administrativ chef och utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 113. Fördjupad intern utvärdering av forskarutbildningsämne
Vid fakultetsnämndens internat den 17-18 oktober 2017, diskuterade nämnden en ny intern modell
för uppföljning av utbildningsprogram. Modellen baseras på att samtliga program genomgår en
screening bestående av tre frågor följt av att 3-6 program väljs ut för en fördjupad utvärdering.
Valet av program för den fördjupade utvärderingen skulle ske i dialog med akademierna.
Under våren 2018 prövades den första delen av den interna utvärderingsmodellen,
screeningfrågor, och fakultetsnämnden förväntas nu implementera den andra delen genom att
fatta beslut om de program som ska genomgå den fördjupade utvärderingen samt vilka frågor
berört utbildningsprogram ska besvara. Ett utkast på fördjupningsfrågor presenterades för
fakultetsnämnden vid dess föregående möte och ett reviderat förslag på utvärderingsfrågor, baserat
på de synpunkter som kom upp vid nämndens förra möte, ligger som bilaga till ärendet.
Vid fakultetsnämndens möte den 28 november 2017 fastställde nämnden en uppföljningsplan för
tidsperioden 2017-2023. Av planen framgår att fakultetsnämnden under 2018 ska påbörja en
fördjupad programuppföljning av tre program på grundnivå eller avancerad nivå samt av ett ämne
för utbildning på forskarnivå.

Motivering till val av utbildningsprogram.
Utifrån att forskarutbildningsämnet Innovation och Design ingick i fakultetsnämndens första
utvärderingsomgång 2010 anser fakultetsnämnden att ämnet ska genomgå en intern
utvärdering.
Fakultetsnämnden beslutade
att

forskarutbildningsämnet Innovation och design på akademin för innovation, design
och teknik (IDT) ska genomgå en intern utvärdering, samt

att

utvärderingen ska följa den process som beslutades enligt § 105 Översyn av MDH:s modell
för utvärderingen av utbildning på forskarnivå i föreliggande protokoll.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Fakultetsnämnden inledde arbetet med att implementera en intern utvärderingsmodell vid
dess internat i oktober 2017, 110§ FN:6 den 28 nov 2017 dnr 2017/0070. Som en del i
implementeringen har dekan och prodekaner för utbildning och forskning/ forskarutbildning
arbetat fram förslag på screeningfrågor, frågor till forskningsledare och nu senast förslag på
fördjupade frågor för programuppföljning som fakultetsnämnden löpande fått tagit del av
och diskuterat. Vid det föregående fakultetsnämndsmötet presenterades ett utifrån de
löpande diskussionerna bearbetat förslag på fördjupningsfrågort som nämnden då lämnade
synpunkter på 91 § FN:4 2018 dnr 2018/0096. Fakultetsnämnden diskuterade under sitt
Justerandes signatur
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internat den 23 oktober 2018 samtliga utbildningsprograms svar på screeningfrågor och hade
i samband med detta även en dialog med berörda akademier kring svaren.
Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Fördjupningsfrågor.

Delges
Berörd akademichef, administrativ chef och samordnare för forskarutbildning.
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§ 114. Fakultetsnämndens sammanträdesplan för 2019
Diarienummer: 2018/2380
Enligt rektorsbeslut om arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens
högskola (dnr 2017/0109) ska sammanträdesplan för nästkommande verksamhetsår beslutas
senast i november. Utskottens sammanträdesplan ska anpassas så att utskotten kan delta i
den slutliga ärendeberedningen till fakultetsnämnden. Ordförande har rätt att kalla till
extrainsatta möten utöver de som framgår av den årliga sammanträdesplanen. Om minst en
tredjedel av ledamöterna i fakultetsnämnd eller utskott skriftligen begär ett extrainsatt möte
ska ett sådant hållas.
Fakultetsnämnden beslutade
att

sammanträdesdatum och ort för 2019 blir:
 FN 1 onsdagen den 6 mars i Västerås
 FN 2 onsdagen den 24 april i Eskilstuna
 FN 3 onsdagen den 12 juni i Västerås
 FN 4 onsdagen den 18 september i Eskilstuna
 FN 5 tisdag till onsdag den 22-23 oktober (internat två dagar)
 FN 6 onsdagen den 11 december i Västerås

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helene Lindgren, utbildnings- och forskningshandläggare.
Underlag i ärendet
Bilaga 15.1 i kallelsen

Fakultetsnämndens sammanträdesplan för 2019.

Delges
Fakultetsnämndens och utskottens ledamöter.

Justerandes signatur
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§ 115. Rapporter
Studentkåren, dekan och prodekaner rapporterar som händelser sedan fakultetsnämndens
senaste sammanträde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Justerandes signatur

25 (27)

Nr 5:2018

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Fakultetsnämnden

2018-10-24

2018/0097

§ 116. Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekanus, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
Datum

Beslut

2018-08-28

Antagning till forskarutbildning av Jenny Andersson, UKK, ämnet didaktik

2018-08-28

Antagning till forskarutbildning av Monica Ehrström, UKK, ämnet didaktik

2018-08-28

Antagning till forskarutbildning av Simon Sjölund, UKK, ämnet didaktik

2018-08-28

Antagning till forskarutbildning av Elena Anastasidou, EST, ämnet
industriell ekonomi och organisation

2018-09-11

Beviljande av disputation Peter Sjögren, IDT, ämnet innovation och design

2018-09-11

Beviljande av disputation Camilla Ramsten, HVV, ämnet socialt arbete

2018-09-12

Beviljande av licentiatseminarium Christa Roux Sparreskog, UKK, ämnet
didaktik

2018-09-19

Beviljande av disputation Pernilla Kallberg, UKK, ämnet didaktik

2018-09-26

Beslut om ändrad sammansättning av betygsnämnd vid Camilla Ramstens,
HVV, disputation

2018-09-28

Beslut om byte av reserv vid Irfan Slijvos, IDT, disputation

2018-10-01

Beviljande av licentiatseminarium Per Erik Strandberg, IDT, ämnet
datavetenskap

2018-10-03

Beviljande av disputation Nima Ghaviha, EST, ämnet energi- och miljöteknik

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för grundlärarprogrammet förskoleklass och
grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i robotik

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga
flyg- och rymdsystem

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i arbetslivsvetenskap
inom hälsa och välfärd

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i socialt arbete inom
hälsa och välfärd

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i vårdvetenskap med
inriktning mot omvårdnad inom hälsa och välfärd
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2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap
inom hälsa och välfärd

2018-10-09

Revidering av utbildningsplan för masterprogrammet i fysioterapi med
inriktning mot beteendemedicin inom hälsa och välfärd

Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

§ 117.

Mötet avslutas
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