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Mötets öppnande

§ 10. Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att
§ 11.

utse Konstantinos Kyprianidis att jämte ordförande justera protokollet.
Fastställande av föredragningslista

Fakultetsnämnden beslutade
att
§ 12.

fastställa föredragningslistan.
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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Föregående mötesprotokoll

Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 19-01-29.
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Rapport från rekryteringskommittén

Information om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Magnus Hoppe, ordförande i rekryteringskommittén.
Underlag i ärendet
Bilaga 6.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Statuslista för rekryteringskommitténs arbete.
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Ny vice-rektor för samverkan

MDH stärker sitt arbete med samverkan och samproduktion genom att utse Helena
Jerregård till ny vice-rektor för samverkan. I mitten av januari tillträdde Helena sin tjänst vid
högskolan och besöker nu fakultetsnämnden för att presentera sig och sitt nya uppdrag.
Föredragande Helena Jerregård, vice-rektor för samverkan.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Justerandes signatur
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Särskilda ämnesspecifika eller områdesanpassade krav för docentur

Fakultetsnämnden har sedan hösten 2017 arbetat med en översyn av reglerna för att antas
som docent på MDH. Vid sitt möte 2018-09-20 (§ 82) beslöt fakultetsnämnden att fastställa
nya regler för antagning av docent vid Mälardalens högskola enligt förslag efter mindre
justeringar. Beslutet innebar att de MDH-övergripande kraven kan kompletteras med
särskilda krav från ämnen/ämnesområden. Målet är att docentkraven ska spegla
akademiernas och ämneskollegiernas värdering av meriterande kompetens. Förslag har nu
inkommit från akademierna HVV och UKK (pedagogik) med förslag till särskilda krav.
Fakultetsnämnden beslutade
att

i Regler för antagning av docent vid Mälardalens högskola ta bort bisatsen ”samt vara
tydligt relaterat till ett av högskolans forskarutbildningsämnen” under rubriken
Ansökan,

att

texten i bilagan ska formuleras utifrån forskningsämne, inte utifrån akademi,

att

ordföranden i rekryteringskommittén reviderar utkastet till särskilda krav i enlighet
med fakultetsnämndens diskussion, samt

att

dekan ges i uppdrag att fatta beslut om det reviderade utkastet till särskilda krav samt
dess layout.

Ärendets föredragning
Ärendets föredrogs av Magnus Hoppe, ordförande i rekryteringskommittén och Petra von
Heideken Wågert, forskningsledare HVV.
Ärendets beredning
Efter fakultetsnämndens möte 2018-09-20 har ordföranden i rekryteringskommittén hos
forskningsledare och ämnesföreträdare begärt förslag till särskilda krav, som sådana önskas,
tillsammans med en beskrivning av hur förslagen beretts. Möjligheten att inkomma med
förslag på särskilda krav har också presenterats på professors och docentdialogen 2018-12-11.
Följande kan berättas om den akademispecifika beredningen:
Vid sitt möte 2018-05-17 diskuterade forskningsrådet vid HVV akademins behov och
synpunkter. Ledamöterna förordade en höjning av docenturkraven. Vid det efterföljande
mötet 2018-11-08 fick ämnesföreträdarna i uppdrag att till mötet 2018-11-29 diskutera om
och i så fall vilka, ämnesspecifika eller områdesanpassade, krav som skulle anges.
Forskningsledaren vid HVV inkom därefter med ett förslag till ordföranden i
rekryteringskommittén.
Möjligheten till särskilda krav diskuterades på ämneskollegium för pedagogik 2018-11-19 då
man också tog fram ett förslag. Förslaget har även diskuterats i forskningsrådet för didaktik.
Efter lokal beredning sände ämnesföreträdaren i pedagogik in ett färdigt förslag till
ordföranden i rekryteringskommittén.

Justerandes signatur
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Möjligheten till specifika krav har även diskuterats inom ämneskollegiet för fysik på UKK
varefter ämnesföreträdaren i fysik inkom med förslag till särskilda krav till ordföranden i
rekryteringskommittén. Efter avstämning har ämnesföreträdaren valt att dra tillbaka
förslaget på särskilda krav.
Från akademin IDT meddelas att frågan diskuteras men att man ännu inte beslutet om att
begära särskilda krav eller inte.
Då kraven formulerats olika samt varit tämligen ordrika har ordföranden i
rekryteringskommittén redigerat förslagen och anpassat dem till huvuddokumentets struktur
med målet att skapa tydlighet och koppla särskilda krav till respektive grundkrav.
Justeringarna och slutligt förslag har stämts av med inlämnande parter.
Underlag i ärendet
Bilaga 8.1 i kallelsen

Regler för antagning av docent vid Mälardalens högskola med
bilaga. (Ärendet avser att besluta om bilagan om särskilda krav).

Delges
Ordföranden i rekryteringskommittén, forskningsledare HVV, forskningsledare UKK,
ämnesföreträdare pedagogik UKK.

Justerandes signatur
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Avstämning inför ansökan om att inrätta två nya program enligt uppdrag
i Sörmlandskontraktet

Diarienummer: 2019/0523, 2019/0524
Handläggare: Julia McNamara, Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare
Inom ramen för Sörmlandskontraktet avser högskolan att stärka sin forskning och utbildning
med digitalisering som ett prioriterat område. Högskolan kommer bland annat att revidera
ett antal befintliga utbildningsprogram men även inrätta nya program. Akademin för innovation, design och teknik (IDT) är värdakademi för två nya program som enligt Sörmlandskontraktet ska starta höstterminen 2020. Det gäller dels en ny kandidatutbildning inom informationsdesign med inriktning interaktionsdesign, dels en ny utbildning på grundnivå med
fokus på tillämpad AI.
En första avstämning inför ansökan om att inrätta programmen hålls i fakultetsnämnden i
enlighet med nämndens process för att inrätta nya utbildningsprogram. Fakultetsnämnden
har att lämna synpunkter till akademin inför det fortsatta arbetet med att utveckla de nya
utbildningsprogrammen.

Fakultetsnämnden beslutade
att

akademin i sitt fortsatta arbete ska se över och redogöra för;
 möjlig samverkan med befintlig forskning och utbildning på MDH
 programnamnet utifrån ett målgruppsperspektiv och utifrån högskolans regler för utbildningsplaner
 avgränsningen mot befintliga utbildningar

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Christer Norström, projektledare Sörmlandskontraktet och Yvonne
Eriksson, professor i informationsdesign, IDT, MDH.

Ärendets beredning
-

Underlag i ärendet
Bilaga 9.1 i kallelsen
Bilaga 9.2 i kallelsen

Justerandes signatur

Akademins underlag – tillämpad AI
Akademins underlag – första version av ansökan interaktionsdesign
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Delges
Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, projektledare för implementering av Sörmlandskontraktet Christer Norström.

Justerandes signatur
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Fastställande av granskningsprocess och val av externa granskare för nytt
program inom tillämpad AI

Diarienummer: 2019/0523
Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har för avsikt att inom ramen för Sörmlandskontraktet inkomma till fakultetsnämnden med en ansökan om att inrätta ett nytt utbildningsprogram inom tillämpad AI (förslag på programnamn finns ännu inte). Beroende på
examensutgång, tillkommer eventuellt också ansökan om att inrätta nytt huvudområde och
examen. Den nya utbildningen är tänkt att anta studenter från och med höstterminen 2020.
För att frigöra tid att arbeta med utvecklingen av det nya programmet har akademin framfört
önskemål om ett annat upplägg än tidigare för den externa granskningen, vilket innebär att
de externa granskarna involveras redan från start och löpande tar del av och lämnar synpunkter på akademins ansökan och på utbildningens innehåll och upplägg.
Som externa granskare föreslår akademin Per Gunningberg, professor i datakommunikation
vid Uppsala universitet, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet
och Christian Gehrmann, adjungerad professor inom nätverk och säkerhet vid Lunds tekniska högskola.

Fakultetsnämnden beslutade
att fastställa granskningsprocess för ansökan om att inrätta nytt utbildningsprogram inom
tillämpad AI i enlighet med bilaga 1, samt
att

utse Per Gunningberg, professor i datakommunikation vid Uppsala universitet, Amy
Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och Christian Gehrmann, adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola till externa granskare.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Julia McNamara, utbildnings- och forskningshandläggare.
Ärendets beredning
Akademin har tillsammans med projektledare för implementering av Sörmlandskontraktet
informerat dekaner och handläggare vid ledningskansliet om Sörmlandskontraktet och vad
det innebär för högskolans utbildningsutbud. Diskussioner har förts mellan utbildningsledare vid akademi IDT och dekangruppen gällande ett annat arbetssätt när det gäller de externa granskarnas roll. Akademins utbildningsledare har därefter tillsammans med handläggare vid ledningskansliet arbetat fram ett förslag på upplägg på granskningsprocess.
Underlag i ärendet
Bilaga 10.1 i kallelsen Besluts-PM

Justerandes signatur
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Delges
Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, projektledare Sörmlandskontraktet Christer Norström.

Justerandes signatur
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Fastställande av granskningsprocess och val av externa granskare för nytt
program inom interaktionsdesign

Diarienummer: 2019/0524
Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har för avsikt att inom ramen för
Sörmlandskontraktet inkomma till fakultetsnämnden med en ansökan om att inrätta ett nytt
utbildningsprogram inom interaktionsdesign. En ansökan om att inrätta en ny inriktning för
kandidatexamen i informationsdesign tillkommer också. Den nya utbildningen är tänkt att
anta studenter från och med höstterminen 2020.
För att frigöra tid att arbeta med utvecklingen av det nya programmet har akademin framfört
önskemål om ett annat upplägg än tidigare för den externa granskningen, vilket innebär att
de externa granskarna involveras redan från start och löpande tar del av och lämnar
synpunkter på akademins ansökan och på utbildningens innehåll och upplägg.
Som externa granskare föreslår akademin Jan Gulliksen, professor i datavetenskap och vice
rektor för digitalisering, kungliga tekniska högskolan (KTH), Charlotte Magnusson, docent,
Certek – en del av institutionen för designvetenskaper, Lunds tekniska högskola vid Lunds
universitet samt Anne Persson, professor i informatik, Högskolan i Skövde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa granskningsprocess för ansökan om att inrätta nytt utbildningsprogram inom
interaktionsdesign i enlighet med bilaga 1, samt

att

utse Jan Gulliksen, professor Kungliga Tekniska Högskolan, Charlotte Magnusson,
docent Lunds Tekniska Högskola samt Anne Persson, professor Högskolan i Skövde till
externa granskare.

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

Ärendets beredning
Akademin har tillsammans med projektledare för implementering av Sörmlandskontraktet
informerat dekaner och handläggare vid ledningskansliet om Sörmlandskontraktet och vad
det innebär för högskolans utbildningsutbud. Diskussioner har förts mellan
utbildningsledare vid akademi IDT och dekangruppen gällande ett annat arbetssätt när det
gäller de externa granskarnas roll. Akademins utbildningsledare har därefter tillsammans
med handläggare vid ledningskansliet arbetat fram ett förslag på upplägg på
granskningsprocess.

Justerandes signatur
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Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen Besluts-PM
Delges
Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, projektledare
Sörmlandskontraktet Christer Norström.

Justerandes signatur
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Kvalitet i forskning

Under 2018/2109 avser fakultetsnämnden resonera kring vad som kännetecknar god kvalitet
inom forskning och adjungerar respektive forskningsledare till ett av fakultetsnämndens
möten. Vid detta möte berättar akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) om sin
forskning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Lucia Crevani, forskningsledare EST.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Svar på frågor om kvalitet i forskning – EST
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Ansökan om att inrätta kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap med
inriktning livsstil och social hållbar utveckling

Diarienummer: 2018/2587
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 11 januari 2019 till fakultetsnämnden
med en ansökan om att inrätta ett nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap. Det nya programmet är tänkt att ersätta det befintliga folkhälsoprogrammet (GKV01) och planeras att
anta studenter från och med höstterminen 2020.
Ansökan behandlar de punkter som efterfrågas i fakultetsnämndens fastställda process för
inrättande av utbildningsprogram: behov och förutsättningar, upplägg och innehåll samt
arbetslivsperspektiv och studentperspektiv. Därutöver bifogas förslag på utbildningsplan
samt en examensmatris som åskådliggör kursernas lärandemål i förhållande till de nationella
examensmålen för kandidatexamen.
Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den 7 februari
2019 och föreslog att tre av de fyra föreslagna granskarna skulle utses. Därutöver rekommenderar utskottet att nämnden ska överväga att utse ytterligare en granskare från annat lärosäte. Fakultetsnämnden har att ta ställning till om ansökan är redo att gå vidare till extern
granskning samt att utse externa granskare på förslag från akademin.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Yvonne Forsell, adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, Per-Inge Hellman, hållbarhetsstrateg vid Västerås stad, Anna-Maarit Tirkkonen,
folkhälsostrateg vid Eskilstuna kommun och Elisabeth Fosse, professor i hälsofrämjande arbete vid Universitetet i Bergen, till externa granskare för ansökan om att inrätta kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning livsstil och social hållbar utveckling, samt

att

granskarna ska inkomma med sina synpunkter senast den 5 april 2019 med undantag för
Elisabeth Fosse som senast den 22 april ska ha inkommit med synpunkter.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helene Lindgren och Julia McNamara, utbildnings- och forskningshandläggare.

Ärendets beredning
Ett uppstartsmöte genomfördes i oktober 2018, där handläggare vid LKA, utbildningsledare
vid HVV, avdelningschef för avdelningen för folkhälsovetenskap och programsamordnare för
folkhälsoprogrammet deltog. Vid mötet behandlades akademins första utkast och idéer samt
process och tidplan för ansökan. En första avstämning har gjorts med utskottet för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå samt med fakultetsnämnden i november respektive decemJusterandes signatur
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ber 2018. Ansökan har tagits fram av en arbetsgrupp vid HVV bestående av professor Katarina Bälter, docent Peter Larm, programsamordnare Susanne Eriksson och avdelningschef
Charlotta Hellström. Vid akademin har också övriga kollegiet i folkhälsovetenskap, utbildningsledare, akademichef, studenter, branschråd och andra externa samverkansaktörer deltagit i beredningen. Ärendet har därefter beretts av utbildnings- och forskningshandläggare
vid ledningskansliet. Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade
ärendet den 7 februari 2019.
Underlag i ärendet
Bilaga 13.1 i kallelsen Besluts-PM
Bilaga 13.2 i kallelsen Akademins ansökan
Bilaga 13.3 i kallelsen Examensmatris
Bilaga 13.4 i kallelsen Förslag på utbildningsplan

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, Charlotta Hellström avdelningschef folkhälsovetenskap HVV.

Justerandes signatur
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§ 22. Modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: 2019/0661
Inom ramen för högskolans systematiska kvalitetsarbete för utbildning och forskning har under
2017 och 2018 ett antal beslut fattats av fakultetsnämnden gällande uppföljning av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Det finns dock ingen samlad modell som beskriver hur utbildningar
ska följas upp. Därför har handläggare vid ledningskansliet sammanställt en modell med utgångspunkt i nämndens beslut samt förslag på beredningsförfarande.

Fakultetsnämnden beslutade
att

dekan fastställer modellen för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad
nivå efter ändringar med hänsyn till fakultetsnämndens diskussion, genom samråd
mellan ansvariga handläggare och dekangruppen.

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

Ärendets beredning
Förslaget har arbetats fram av utbildnings- och forskningshandläggare vid ledningskansliet
med utgångspunkt i fakultetsnämndens beslut och arbete med kvalitetssystemet under 2017
och 2018.

Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Förslag på modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå

Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 23. 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.
2018-09-20 beslutade fakultetsnämnden att utse en arbetsgrupp med uppgift att göra en
uppföljning av de reviderade kursvärderingsfrågorna under hösten 2018, utifrån ett studentoch lärarperspektiv. Arbetsgruppen fick i uppdrag att återrapportera sitt arbete på
fakultetsnämndens första möte 2019.
Fakultetsnämnden beslutade
att

befintliga kursvärderingsfrågor revideras utifrån arbetsgruppens förslag och mötets
diskussioner och fastställes av dekan. Dekangruppen i samverkan med sammankallande för
gruppen tittar på svarsalternativen,

att

de nya kursvärderingsfrågorna ska vara gällande fr om höstterminen 2019,

att

spärren för fem svarande studenter tas bort i Survey & Rapport,

att

uppdra åt ledningskansliet att ändra i Survey & Report, samt

att

i övrigt godkänna arbetsgruppens övriga förslag utifrån dokumentet Centrala
kursvärderingsfrågor på grund- och avancerad nivå.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Maria Harder, universitetslektor HVV och sammankallande för
arbetsgruppen.
Ärendets beredning
Arbetsgruppen, bestående av en utbildningsledare, lärarrepresentanter, Cesam samt
studeranderepresentant, har träffats vid fem tillfällen. Befintliga kursvärderingsfrågor
skickades till respektive avdelningschef att lyfta till diskussion vid ATP med begäran om
skriftlig återkoppling till arbetsgruppen. För att följa upp studenternas perspektiv på
befintliga kursvärderingsfrågor skapades en enkät som distribuerades via Sunet.
Arbetsgruppens samtliga förslag utgår från det bearbetade lärar- och studentmaterialet
tillsammans med reflektioner inom arbetsgruppen.
Underlag i ärendet
Bilaga 15.1 i kallelsen

Centrala kursvärderingsfrågor på grund- och avancerad nivå - rapport

Bilaga 15.2 i kallelsen

Kursvärdering för kursen xxx – förslag

Bilaga 15.3 i kallelsen

Reflektioner från arbetet med kursvärderingsfrågorna 2017-05-26

Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, Maria Harder, Andreas Boberg.
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§ 24. Förberedelser inför VUB19-uppdragen för fakultetsnämnden
Fakultetsnämnden har i uppdrag att under 2019 1) förbereda inför MER21, 2) definiera och
vid behov utveckla befintligt kvalitetssystem för forskning, 3) integrera jämställdhet i kvalitetsarbetet och ta fram en modell för implementering och uppföljning samt 4) att följa upp
fördelning av forskningsanslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv inom respektive forskningsinriktning [Verksamhetsmål uppdrag och budget 2019, sid 27].
Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra åt utskottet för forskning att ta fram ett förslag på definition av
kvalitetssäkrings- och utvecklingssystem för forskning (dvs beskrivning av
övergripande kvalitetssäkrings- och utvecklingsprocesser som baseras på
MHD:s kvalitetspolicy för forskning),

att

uppdra åt utskottet för forskning att ta fram vilka indikatorer som bör ligga med
i en forskningsutvärdering 2021, MER21, samt

att

utskottet för forskning presenterar detta på fakultetsnämndens möte den 12
juni 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Kvalitet i forskning samt vad som kännetecknar god kvalitet inom forskning har behandlats
av fakultetsnämnden och utskottet för forskning under 2018/2019. Respektive forskningsledare har adjungerats till ett av fakultetsnämndens möten med efterföljande besök hos utskottet för forskning. Inför mötet har forskningsledarna besvarat ett frågebatteri, dessa svar avser
utskottet för forskning att sammanställa och ha som underlag när man ser över behovet att
utveckla befintligt kvalitetssystem för forskning. Utskottet för forskning behandlade ärendet
rörande MER21 den 6 februari och beslutade att ta del av andra lärosätens erfarenheter när
det gäller utvärdering av kvalitet i forskning. Vidare ska utskottet dra lärdom av hur MDH:s
forskningsinriktningar påverkats av MER14. Utskottets arbete ska även koordineras med
arbetet i utskottet för forskarutbildning som rör högskolans doktorander.
Vid dekangruppens planeringsmöten, i januari och februari, diskuterades att utskottet för
forskning under VT 19 bör arbeta fram ett förslag på definition av kvalitetssäkrings- och utvecklingssystem för forskning (dvs beskrivning av kvalitetssäkrings- och utvecklingsprocesser som baseras på MDH:s kvalitetspolicy för forskning) samt ta fram vilka indikatorer som
bör ligga med i en forskningsutvärdering 2021, MER21.
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Underlag i ärendet
Delges
Ordförande i utskottet för forskning.
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§ 25. Rapport från kollegieprojektet
Johanna Westerlund, projektledare för implementeringen av kollegier, informerar och
sammanfattar vad som framkommit på de fyra genomförda kollegieverkstäderna.
Verkstäderna har genomförts för blivande hälsokollegiet, utbildningskollegiet,
ekonomikollegiet samt för teknikkollegiet.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Johanna Westerlund, projektledare för införandet av kollegier vid
MDH.
Underlag i ärendet
Bilaga 17.1 i kallelsen
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§ 26. Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott
Dnr 2019/0065
På grund av kommande utformning av kollegierna vid Mälardalens högskola ska reglerna för
val till fakultetsnämnden och dess utskott revideras. Vid fakultetsnämndens extra möte den
29 januari beslutades att utifrån mötets diskussioner rekommendera högskolestyrelsen
föreslagna förändringar. Högskolestyrelsen behandlade ärendet på sitt möte den 18/2.
Fakultetsnämnden har nu att besluta om ett färdigt förslag som högskolestyrelsen vid sitt
möte den 13 maj 2019 kan ta ställning till och fatta beslut om.
Följande frågeställningar önskades särskilt att få diskutera vid högskolestyrelsens möte:
 Ska valresultatet vara rådgivande för rektor när rektor utser dekan och prodekan eller
ska valresultatet vara gällande och rektor beslutar formellt?
 Ska det finnas en begränsning i hur många 3-åriga mandatperioder dekan, prodekan
och en ledamot får inneha?
 Är det akademiledning, efter hörande från kollegiet, eller är det de röstberättigade
själva som ska nominera kandidater till valberedningen?
 Ska forsknings- och utbildningsledare kunna nomineras till ledamöter i
fakultetsnämnd och utskott?
Synpunkter från högskolestyrelsen 18/2 2019:
 Resultat från valberedningen (val till dekan och prodekan) ska vara rådgivande för
rektor.
 Viktigt att ledamöter som väljs in i valberedning, nämnd och utskott inte är jäviga
utifrån sina övriga uppdrag.
 Ledamöter ska kunna sitta minst 2-3 mandatperioder.
 Lärarrepresentant – även bitr. universitetslektor.
 Lärarrepresentant – disputerad, då kan inte adjunkter vara aktuella?
Fakultetsnämnden beslutade
att

dekan säkerställer att föreslagna ändringar under mötet tillskrivs förslaget, samt

att

förslaget går på intern remiss till samtliga akademier, studentkåren samt
doktorandrådet.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Föredragande: Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Dekangruppen, med stöd av ledningskansliet, utarbetade förslag på ändringar gällande regler
för val till fakultetsnämnden och dess utskott. Högskolestyrelsen har på sitt möte den 18
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februari 2019 gjort medskick till fakultetsnämnden inför att ett slutgiltigt förslag ska
presenteras på högskolestyrelsens möte den 13 maj 2019.
Underlag i ärendet
Bilaga 18.1 i kallelsen

Förslag till Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Delges
-
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§ 27. Högskolestyrelsens arbetsordning för Mälardalens högskola
Dnr 2019/0649
På grund av kommande utformning av kollegierna vid MDH ska Högskolestyrelsens
arbetsordning för MDH revideras. Fakultetsnämnden ska på detta möte diskutera samt
besluta om ett färdigt förslag som högskolestyrelsen vid sitt möte den 13 maj 2019 kan ta
ställning till och fatta besluta om.
Ärendet avser sidan 17-19 i arbetsordningen.
Fakultetsnämnden beslutade
att

dekan säkerställer att föreslagna ändringar under mötet tillskrivs förslaget, samt

att

förslaget går på intern remiss till samtliga akademier, studentkåren samt
doktorandrådet.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Dekan, med stöd av ledningskansliet, har utarbetat förslag på ändringar gällande
högskolestyrelsens arbetsordning för MDH.
Underlag i ärendet
Bilaga 19.1 i kallelsen

Nuvarande Högskolestyrelsens arbetsordning för MDH (Dnr 2016/1218)

Bilaga 19.2 i kallelsen

Förslag Högskolestyrelsens arbetsordning för MDH (s. 17-19)

Delges
-
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§ 28. Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till
fakultetsnämnden och dess utskott
Dnr 2019/0066
På grund av kommande utformning av kollegierna vid Mälardalens högskola ska reglerna för
högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott
revideras. Fakultetsnämnden ska på detta möte diskutera samt besluta om ett färdigt förslag
som högskolestyrelsen vid sitt möte den 13 maj 2019 kan ta ställning till och fatta besluta om.
Fakultetsnämnden beslutade
att

dekan säkerställer att föreslagna ändringar under mötet tillskrivs förslaget, samt

att

förslaget går på intern remiss till samtliga akademier, studentkåren samt
doktorandrådet.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Dekangruppen, med stöd av ledningskansliet, har utarbetat förslag på ändringar gällande
högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val till fakultetsnämnden och dess utskott.
Underlag i ärendet
Bilaga 20.1 i kallelsen

Nuvarande Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för
val till fakultetsnämnden och dess utskott (Dnr 2016/1230)

Bilaga 20.2 i kallelsen

Förslag till Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för
val till fakultetsnämnden och dess utskott

Delges
-
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§ 29. Rapporter
Studentkåren, dekan och prodekaner rapporterar om händelser sedan fakultetsnämndens
senaste sammanträde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.
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§ 30. Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekanus, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
________________________________________________________________
Datum
Beslut
________________________________________________________________
2018-12-13 Beviljande av disputation Sara Abbaspour, IDT, ämnet elektronik
2018-11-27 Antagning till forskarutbildningens senare del av Julia Callegari, HVV, ämnet socialt arbete
2018-11-27 Antagning till forskarutbildning av Afshin Ameri Ekhtiarabadi, IDT, ämnet datavetenskap
2018-11-27 Antagning till forskarutbildning av Mohammad Riazati, IDT, ämnet datavetenskap
2018-11-27 Antagning till forskarutbildning av Karin Ahlström, EST, ämnet industriell ekonomi och
organisation
2018-11-27 Antagning till forskarutbildningens senare del av Linda Kanders, EST, ämnet energi- och
miljöteknik
2018-11-27 Antagning till forskarutbildning av Tove del Gaiso, UKK, ämnet didaktik
2018-11-27 Antagning till forskarutbildning av Masoume Shabani, EST, ämnet energi- och miljöteknik
2018-12-18 Antagning till forskarutbildning av Joakim Örneskans, EST, ämnet energi- och miljöteknik
2018-12-18 Antagning till forskarutbildning av Malina Adach, IDT, ämnet datavetenskap
2018-12-18 Antagning till forskarutbildning av Veronica Pavedahl, HVV, ämnet vårdvetenskap
2018-12-18 Antagning till forskarutbildning av Anna Swege, HVV, ämnet vårdvetenskap
2018-12-18 Antagning till forskarutbildning av Domingo Celso Djinja, UKK, ämnet matematik/tillämpad matematik
2018-12-18
2018-12-18

Antagning till forskarutbildning av Olga Boksjö, UKK, ämnet didaktik
Antagning till forskarutbildning av Domingo Celso Djinja, UKK, ämnet matematik/tillämpad matematik

2018-12-18
2018-12-18

Antagning till forskarutbildning av Chongchul Kim, EST, ämnet energi- och miljöteknik
Antagning till forskarutbildning av Dinsefa Mohammed (Dino) Mustefa, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Simon Mählkvist, EST, ämnet energi- och miljöteknik
Antagning till forskarutbildning av Stefan L. Karlsson, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Björn Leander, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Bjarne Johansson, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Anders Lager, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Johan Holmberg, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Anna Friebe, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Mohammed Salman Shaik, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Victor Azamfirei, IDT, ämnet innovation och design
Antagning till forskarutbildning av Staffan Andersson, IDT, ämnet innovation och design
Antagning till forskarutbildning av Ngoc Tam Lam, IDT, ämnet datavetenskap

2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-18
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Antagning till forskarutbildning av Mahdi Momeni Kalegari, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Henrik Gustavsson IDT, ämnet datavetenskap
Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Astrid Värnild, HVV, nytt ämne
folkhälsovetenskap
Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Maria Norfjord van Zyl, HVV, nytt
ämne folkhälsovetenskap
Beslut om ändrad titel för avhandling, Sara Abbaspour, IDT ämnet elektronik
Utse processledare för formering av teknikkollegiet - Lena Johansson Westholm
Beviljande av disputation Shaibal Barua, IDT, ämnet datavetenskap
Beviljande av disputation Hrafn Holger Weishaupt, UKK, ämnet matematik/tillämpad
matematik
Revidering av utbildningsplan för språk- och kommunikationsprogrammet (GKV09)
Beviljande av disputation Jiyaing Du, IDT, ämnet elektronik
Revidering av utbildningsplan för internationella marknadsföringsprogrammet (IMF)
Revidering av utbildningsplan för kandidatprogrammet i teknisk matematik
Beviljande av lic seminarium Julieth Castellanos

___________________________________________________________
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Mötet avslutas
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