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§ 31 Mötets öppnande
§ 32 Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Jessica Tallbacka att jämte ordförande justera protokollet.

§ 33 Fastställande av föredragningslista
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.

§ 34 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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§ 35 Föregående mötesprotokoll
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 2019-03-06
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§ 36 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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§ 37 Jämställdhetsplanen
Sveriges universitet och högskolor fick i uppdrag av regeringen att ta fram planer för hur
respektive lärosäte avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetet sker i
syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i fråga om
lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Respektive
plan ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt
genomföra under 2017–2019. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska
integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets
styrprocesser.
Mälardalens högskola har en plan för jämställdhetsintegrering som revideras årligen. Planen
innehåller de områden som högskolan valt att prioritera i arbetet för jämställdhet.
Aida Causevic från IDT informerar om aktiviteter i jämställdhetsplanen som pågår och
planeras i nära framtid och som berör fakultetsnämndens arbetsområde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Aida Causevic, universitetslektor IDT.
Underlag i ärendet
Bilaga 7.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Plan för jämställdhetsintegrering MDH 2018-2019
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§ 38 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 utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
om sin forskning inom matematik och tillämpad matematik (MAM).
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Sergei Silvestrov, professor UKK, avdelningen för tillämpad
matematik.
Underlag i ärendet
Bilaga 8.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Svar på frågor om kvalitet i forskning – UKK/MAM
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§ 39 Högskolestyrelsens arbetsordning för Mälardalens högskola
Dnr 2019/0649
Med anledning av kommande utformning av kollegierna vid MDH ska Högskolestyrelsens
arbetsordning för MDH revideras. 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.
Beslutet avser kapitel 4.1 Fakultetsnämnd (sidan 17-19 i nuvarande arbetsordning).
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna förslag till avsnitt 4.1 i bilaga 1 Fakultetsnämnd i Högskolestyrelsens
arbetsordning för Mälardalens Högskola med följande tillägg:
 avsnitt fakultetsnämndens ansvar stycke 2 från Fakultetsnämnden ansvarar för… till
Fakultetsnämnden inklusive dess utskott ansvarar för…,

att

rekommendera högskolestyrelsen att fatta beslut om revidering av Högskolestyrelsens
arbetsordning för Mälardalens Högskola utifrån fakultetsnämndens förslag, samt

att

ärendet direktjusteras.

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. Nämnden har på sitt möte den 6 mars 2019
diskuterat och bearbetat förslaget. Den 12 mars skickades förslaget på remiss till
akademierna, studentkåren och doktorandrådet, även fakultetsnämndens ledamöter samt de
fackliga representanterna fick möjlighet att svara. Remissvaren inkom till fakultetsnämnden
den 29 mars. Dekanerna och ledningskansliet har därefter bearbetat förslaget.
Underlag i ärendet
Bilaga 9.1 i kallelsen Förslag avsnitt 4.1 Fakultetsnämnd i Högskolestyrelsens arbetsordning för
MDH
Bilaga 9.2 i kallelsen Samtliga inkomna remissvar – ligger på nämndens organisationssida samt
samarbetsytan för fakultetsnämndens ledamöter
Delges
Högskolestyrelsens sekreterare.

Justerandes signatur
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§ 40 Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott
Dnr 2019/0065
Med anledning av kommande utformning av kollegierna vid MDH ska reglerna för val till
fakultetsnämnden och dess utskott revideras. 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.
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna förslag till Regler för val till fakultetsnämnd och dess utskott enligt bilaga 1,

att

rekommendera högskolestyrelsen att fatta beslut om revidering av Regler för val till
fakultetsnämnd och dess utskott utifrån fakultetsnämndens förslag, samt

att

ärendet direktjusteras.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Dekangruppen, med stöd av ledningskansliet, utarbetade förslag på ändringar gällande regler
för val till fakultetsnämnden och dess utskott och ärendet behandlades på fakultetsnämndens
extra insatta möte den 29 januari 2019. Fakultetsnämndens förslag presenterades på
Högskolestyrelsens möte den 18 februari och medskick gjordes till fakultetsnämnden inför
vidare bearbetning av förslaget. Nämnden har på sitt möte den 6 mars diskuterat och vidare
bearbetat förslaget. Den 12 mars skickades förslaget på remiss till akademierna, studentkåren
och doktorandrådet, även fakultetsnämndens ledamöter samt de fackliga representanterna
fick möjlighet att svara. Remissvaren inkom till fakultetsnämnden den 29 mars. Dekanerna
och ledningskansliet har därefter bearbetat förslaget.
Underlag i ärendet
Bilaga 10.1 i kallelsen Förslag Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott
Bilaga 10.2 i kallelsen Samtliga inkomna remissvar – ligger på nämndens organisationssida
samt samarbetsytan för fakultetsnämndens ledamöter
Delges
Högskolestyrelsens sekreterare.

Justerandes signatur
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Reservation:
Arbetstagarorganisationerna reserverade sig mot beslutet på följande punkter:
 De första två meningarna under rubriken ”Utseende av ledamöter till fakultetsnämnden och dess utskott” bör enligt arbetstagarorganisationernas mening ersättas med följande stycke:
”Dekan, prodekaner för vart och ett av kollegierna samt lärarrepresentanter till
fakultetsnämnd och utskott utses genom val. Om valdeltagandet i valet till
dekan eller prodekan understiger 50% eller då ingen av kandidaterna får mer
än 50% av de avgivna rösterna ska respektive val ses som rådgivande till
rektor.”


Arbetstagarorganisationerna hävdar att särskilda valberedningar bör utses för vart
och ett av de fyra utskotten. Dessa ska bestå av personer från respektive motsvarande
kollegium.

Justerandes signatur
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§ 41 Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val av ledamöter till
fakultetsnämnden och dess utskott
Dnr 2019/0066
Med anledning av kommande utformning av kollegierna vid Mälardalens högskola ska
högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val av ledamöter till fakultetsnämnden
och dess utskott revideras. 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.
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna förslag till Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val av
ledamöter till fakultetsnämnden och dess utskott enligt bilaga 1,

att

rekommendera högskolestyrelsen att fatta beslut om revidering av Högskolestyrelsens
uppdrag till valberedningen för val av ledamöter till fakultetsnämnden och dess
utskott utifrån fakultetsnämndens förslag, samt

att

ärendet direktjusteras.

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 av ledamöter till fakultetsnämnden
och dess utskott. Nämnden har på sitt möte den 6 mars diskuterat och vidare bearbetat
förslaget. Den 12 mars skickades förslaget på remiss till akademierna, studentkåren och
doktorandrådet, även fakultetsnämndens ledamöter samt de fackliga representanterna fick
möjlighet att svara. Remissvaren inkom till fakultetsnämnden den 29 mars. Dekanerna och
ledningskansliet har därefter bearbetat förslaget.
Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen Förslag Högskolestyrelsens uppdrag till valberedningen för val av
ledamöter till fakultetsnämnden och dess utskott
Bilaga 11.2 i kallelsen Samtliga inkomna remissvar – ligger på nämndens organisationssida
samt samarbetsytan för fakultetsnämndens ledamöter
Delges
Högskolestyrelsens sekreterare.
Justerandes signatur
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§ 42 Ansökan om att inrätta specialistsjuksköterskeexamen och
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård
Diarienummer: 2018/2659, 2018/2662
I verksamhetsmål, uppdrag och budget 2018 (VUB 2018) hade akademin för hälsa, vård och
välfärd (HVV) i uppdrag att utreda specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive att göra
en översyn av vilka inriktningar högskolan bör ge. Akademin har bland annat identifierat ett
behov av att inrätta specialistsjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning mot akutsjukvård. En första avstämning inför slutgiltig ansökan hölls i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå den 28 november 2018 samt i fakultetsnämnden den 12 december 2018. Akademin inkom den 22 februari 2019 med ansökan till
fakultetsnämnden. Akademin önskar att föreslagen utbildning startar hösten 2020.
Enligt fakultetsnämndens process för att inrätta nya examina och nya utbildningsprogram
ska ärendet genomgå extern granskning. Fakultetsnämnden har att besluta om extern
granskning samt att utse externa granskare.
Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den 27 mars
2019 och föreslog fakultetsnämnden att utse de tre föreslagna granskarna. Utskottet skickade
även följande förslag till akademin; att tydliggöra förutsättningarna för utbildningsprogrammets genomförbarhet särskilt med avseende på magisterexamen, samt att utveckla beskrivning av forskningsanknytning, samverkan och samproduktion.
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

skicka ärendet vidare till extern granskning,

att

utse Katarina Göransson, docent Karolinska Institutet, Åsa Engström, professor Luleå tekniska universitet och Gunnar Modin, vårdstrateg Danderyds sjukhus, samt

att

granskarna ska inkomma med sina synpunkter senast den 20 maj 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Ärendets beredning
En projektledare på akademin har lett arbetet med att ta fram underlagen i ansökan. Utbildningsplan och övriga underlag har bearbetats av berörda avdelningschefer samt av den styrgrupp som tillsatts i samband med VUB-uppdraget att utreda specialistsjuksköterskautbildningarna. Underlagen har behandlats på akademi HVV:s ledningsråd. Examensmatriser har
bearbetats och granskats av ämnesansvarig professor, en docent i vårdvetenskap samt av
HVV:s kursplanegupp. I arbetet med att utreda specialistsjuksköterskeutbildningarna har
Justerandes signatur
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enkätstudie genomförts med studenter som tackat ja till en utbildningsplats men sen inte valt
att påbörja utbildningen.
Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den 27 mars
2019.
Underlag
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

Förslag till utbildningsplan

Bilaga 12.5 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 12.6 i kallelsen

Examensmålmatris specialistsjuksköterskeexamen

Bilaga 12.7 i kallelsen

Examensmålmatris magisterexamen

Bilaga 12.8 i kallelsen

VFU-blankett

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV.

Justerandes signatur
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§ 43 Ansökan om att inrätta specialistsjuksköterskeexamen och
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård i
hemmet
Diarienummer: 2018/2660, 2018/2661
I verksamhetsmål, uppdrag och budget 2018 (VUB 2018) hade akademin för hälsa, vård och
välfärd (HVV) i uppdrag att utreda specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive att göra
en översyn av vilka inriktningar högskolan bör ge. Akademin har bland annat identifierat ett
behov av att inrätta specialistsjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet. En första avstämning inför slutgiltig ansökan hölls i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå den 28 november 2018
samt i fakultetsnämnden den 12 december 2018. Akademin inkom den 22 februari 2019 med
ansökan till fakultetsnämnden. Akademin önskar att föreslagen utbildning startar hösten
2020.
Enligt fakultetsnämndens process för att inrätta nya examina och nya utbildningsprogram
ska ärendet genomgå extern granskning. Fakultetsnämnden har att besluta om extern
granskning samt att utse externa granskare.
Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den 27 mars
2019 och föreslog fakultetsnämnden att utse de tre föreslagna granskarna. Utskottet skickade
även följande förslag till akademin; att tydliggöra förutsättningarna för utbildningsprogrammets genomförbarhet särskilt med avseende på magisterexamen, samt att utveckla beskrivning av forskningsanknytning, samverkan och samproduktion.
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

skicka ärendet vidare till extern granskning,

att

utse Kerstin Carlsson, ordförande i riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, Lisa Skär, professor Blekinge
tekniska högskola samt Anna Carin Wahlberg, docent Karolinska Institutet, samt

att

granskarna ska inkomma med sina synpunkter senast den 20 maj 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Ärendets beredning
En projektledare på akademin har lett arbetet med att ta fram underlagen i ansökan. Utbildningsplan och övriga underlag har bearbetats av berörda avdelningschefer samt av den styrgrupp som tillsatts i samband med VUB-uppdraget att utreda specialistsjuksköterskautbildningarna. Underlagen har behandlats på akademi HVV:s ledningsråd. Examensmatriser har
Justerandes signatur
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bearbetats och granskats av ämnesansvarig professor, en docent i vårdvetenskap samt av
HVV:s kursplanergupp. I arbetet med att utreda specialistsjuksköterskeutbildningarna har
enkätstudie genomförts med studenter som tackat ja till en utbildningsplats men sen inte valt
att påbörja utbildningen. Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den 27 mars 2019.
Underlag
Bilaga 13.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 13.2 i kallelsen

Akademins ansökan

Bilaga 13.3 i kallelsen

Förslag till examensbeskrivning

Bilaga 13.4 i kallelsen

Förslag till utbildningsplan

Bilaga 13.5 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 13.6 i kallelsen

Examensmålmatris specialistsjuksköterskeexamen

Bilaga 13.7 i kallelsen

Examensmålmatris magisterexamen

Bilaga 13.8 i kallelsen

VFU-blankett

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV.

Justerandes signatur
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§ 44 Avstämning inför ansökan om att inrätta nytt huvudområde, nya examina
samt nytt utbildningsprogram inom ramen för Sörmlandskontraktet
Diarienummer: 2019/0813
Handläggare: Helena Eken Asp, 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 hälsa,
vård och välfärd (HVV) är värdakademi för ett nytt program som enligt Sörmlandskontraktet
ska starta höstterminen 2020. Det gäller en ny masterutbildning inom hälso- och
välfärdsteknik. Akademin avser också att ansöka om ett nytt huvudområde och två nya
examina kopplat till det nya utbildningsprogrammet.
En första avstämning med fakultetsnämnden inför ansökan om att inrätta nytt
huvudområden, nya examina samt nytt utbildningsprogram hålls nu i enlighet med
fakultetsnämndens process för att inrätta nya utbildningsprogram. Fakultetsnämnden har nu
att lämna synpunkter till akademin inför det fortsatta arbetet.
En första avstämning med utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå hölls den
27 mars. Utskottet lämnade de synpunkter som ligger som Fakultetsnämnden beslutade till
akademin.
Fakultetsnämnden beslutade
att

lämna följande synpunkter till akademin i det fortsatta arbetet


I ansökan om huvudområdet behöver akademin tydligt lyfta fram kopplingen till
forskningsinriktningen hälsa och välfärd



I ansökan om huvudområdet behöver akademin tydligt lyfta fram kopplingen och
avgränsningen till examensrättigheterna för området hälsa och välfärd



I ansökan om huvudområdet behöver akademin tydliggöra användarperspektivet i
avgränsningen av huvudområdet



Akademin behöver konkretisera båda ansökningarna



Akademin behöver se över språket i båda ansökningarna



I lärarkompetensmatrisen behöver akademin redogöra för lärarnas kompetens i
förhållande till forskningsbasen och utbildningens innehåll, akademin behöver
även redogöra för var kompetensen finns om digitalisering och digitaliseringens
konsekvenser



Akademin behöver reflektera över programnamnet ur ett student- och
marknadsperspektiv

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Christine Gustafsson, universitetslektor HVV och Maria Müllersdorf,
universitetslektor HVV.
Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Ansökan har tagits fram av en arbetsgrupp på akademi HVV. Ansökan har beretts av
utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå den 27 mars där utskottet lämnade
synpunkter till akademin.
Underlag
Bilaga 14.1 i kallelsen

Akademins ansökan och logg – masterprogram ”Implementering av
hälso- och välfärdsteknik

Bilaga 14.2 i kallelsen

Akademins ansökan och logg – nytt huvudområde ”Hälso- och
välfärdsvetenskap”

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV.

Justerandes signatur
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§ 45 Fastställande av granskningsprocess och val av externa granskare för nytt
huvudområde samt nytt utbildningsprogram inom hälso- och
välfärdsteknik
Diarienummer: 2019/0813
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) har för avsikt att inom ramen för Sörmlandskontraktet inkomma till fakultetsnämnden med en ansökan om att inrätta ett nytt masterprogram inom hälso- och välfärdsteknik. En ansökan om att inrätta ett nytt huvudområde
samt två nya examina tillkommer också. Den nya utbildningen är tänkt att anta studenter
från och med höstterminen 2020.
Inom ramen för Sörmlandskontraktet kommer också akademin för innovation, design och
teknik (IDT) att inrätta nya utbildningar. Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 6
mars om en reviderad granskningsprocess för att frigöra tid att arbeta med utvecklingen av
de nya programmen. Den nya processen 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. Akademi HVV önskar använda samma granskningsprocess
vid utvecklingen av ett masterprogram inom hälso- och välfärdsteknik samt för ett nytt huvudområde och nya examina kopplade till utbildningsprogrammet.
Som externa granskare för ansökan om nytt masterprogram föreslår akademin professor
Hilde Eide, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge; professor Stefan Sävenstedt, Luleå tekniska
universitet samt förvaltningschef Johan Lindström, förvaltningschef, Vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
Som externa granskare för ansökan om nytt huvudområde och nya examina föreslår akademin professor Anders Kottorp, Malmö universitet; professor Sofia Kjellström, Jönköping
University samt professor Staffan Karlsson, Högskolan i Halmstad.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa granskningsprocess för ansökan om att inrätta nytt masterprogram inom
hälso- och välfärdsteknik i enlighet med bilaga 1,

att

utse professor Hilde Eide, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge; professor Stefan Sävenstedt, Luleå tekniska universitet samt förvaltningschef Johan Lindström, förvaltningschef, Vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun till externa granskare
för det nya masterprogrammet, samt

att

utse professor Anders Kottorp, Malmö universitet; professor Sofia Kjellström, Jönköping University samt professor Staffan Karlsson, Högskolan i Halmstad till externa
granskare för det nya huvudområdet och de nya examina.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helena Eken Asp, utbildnings- och forskningshandläggare.

Justerandes signatur
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Ärendets beredning
Fakultetsnämnden beslutade den 6 mars om en reviderad granskningsprocess för framtagandet av två nya utbildningsprogram inom ramen för Sörmlandskontraktet. Akademi
HVV önskar samma process för extern granskning av ett nytt masterprogram samt ett nytt
huvudområde. Ansökan bereddes av utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå den 27 mars.
Underlag
Bilaga 15.1 i kallelsen

Besluts-PM

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, projektledare Sörmlandskontraktet Christer Norström.

Justerandes signatur
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§ 46 Fördjupad intern programutvärdering VT 2019
Fakultetsnämnden har, enligt beslut 24 oktober 2018, genomfört fördjupad intern
programuppföljning under våren 2019. Uppföljning har genomförts på programmen
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, högskoleingenjör i
byggnadsteknik samt civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign.
Fakultetsnämnden beslutade även på ovanstående möte att resultatet från dialogerna
kommer att diskuteras på fakultetsnämndens andra möte 2019.
Då sista programuppföljningen ägde rum den 20 mars 2019 fanns det inte möjlighet
tidsmässigt att ärendet även behandlades i de olika utskotten.
Fakultetsnämnden beslutade
att

resultatet från dialogerna ska beredas i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå samt i utskottet för forskning och diskuteras på fakultetsnämndens möte den 12 juni
2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Delges
Ordförande i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ordförande för
utskottet för forskning.

Justerandes signatur
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§ 47 Information om Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av
kvalitetssäkringsarbetet vid Mälardalens högskola
MDH har den 19/3 2019 delgivits resultatet av UKÄ:s genomförda granskning av högskolans
kvalitetssäkringsarbete.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Bilaga 17.1 i kallelsen

Granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid MDH (UKÄ 2019-03-19)

Bilaga 17.2 i kallelsen

Sammanställning

Delges
-

Justerandes signatur
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§ 48 Fastställande av screeningfrågor 2019
Handläggare: Dekan och prodekaner.
Mot bakgrund av att Universitetskanslersämbetet i sin bedömning av högskolans
kvalitetssystem riktat synpunkter på de screeningsfrågor som användes under 2018 föreslås
vissa justeringar inför uppföljningen 2019. Synpunkter på screeningsfrågorna identifierades
även tidigare av fakultetsnämnden vid dess internat i oktober 2018 samt att föreslagna
förtydliganden har kommit upp vid de interna fördjupade programutvärderingarna som
genomförts under våren 2019.
Utifrån samlade synpunkter på ovanstående utvärderingar föreslås följande utveckling av
screeningsfrågorna:
-

Fråga 1: Tillägg av en hänvisning till kvalitetspolicyns definition av kvalitet. Detta mot
bakgrund av att det i skattningen tidigare fanns en otydlighet vad som avsågs med
kvalitet och därigenom fanns svårigheter att förstå svaren och göra jämförelser mellan programmet.

-

Fråga 2: Till av att programmen ska besvara hur de definierar forskningsanknytning.
Detta mot bakgrund av att det i skattningen tidigare fanns en otydlighet vad som avsågs med forskningsanknytning och därigenom fanns svårigheter att förstå svaren och
göra jämförelser mellan programmet.

I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa de reviderade screeningsfrågorna enligt bilaga, med följande ändring; fråga 1 flyttas
och läggs som sista fråga,

att

screeningfrågorna skickas ut till utbildningsledare för vidare spridning till
programsamordnare/-ansvarig, samt

att

respektive program ska skicka in svar på screeningfrågorna senast den 9 september
(svaren skickas till fakultetsnamnden@mdh.se)

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund.
Ärendets beredning
Dekan och prodekaner har gemensamt tagit fram förslag på reviderade screeningsfrågor för 2019
års uppföljning.
Underlag
Bilaga 18.1 i kallelsen
Justerandes signatur

Förslag på reviderade screeningsfrågor 2019
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Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare.

Justerandes signatur
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§ 49 Ordförande för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Niclas Månsson, prodekan och ordförande i utskottet för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå, lämnar sitt uppdrag den 31/7 2019 och en ersättare som ordförande ska utses
fr o m 1/8 2019. Rektor har beslutat att inte utlysa fyllnadsval gällande prodekan då kort tid
återstår av mandatperioden. Magnus Elfström, idag vice ordförande i utskottet, har tillfrågats
och tackat ja till uppdraget som ordförande.
Det sammanlagda uppdraget som kommande ordförande motsvarar 30 procent av en
heltidstjänst.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Magnus Elfström till ordförande för utskottet för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå under återstående mandatperiod 1/8 – 31/12 2019,

att

ordförande för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå adjungeras till
fakultetsnämndens återstående möten under mandatperioden, samt

att

utse Elisabeth Uhlemann, prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå, till
vice ordförande i fakultetsnämnden under återstående mandatperiod 1/8 – 31/12 2019.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Ärendet har diskuterats på ett dekanmöte, ledningskansliets chef och dekan har stämt av
frågan med rektor.
Underlag i ärendet
Delges
Akademichefer, Magnus Elfström, Elisabeth Uhlemann.

Justerandes signatur
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§ 50 Rapporter
Studentkåren, dekan och prodekaner rapporterade om händelser sedan fakultetsnämndens
senaste sammanträde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Justerandes signatur
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§ 51 Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekanus, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
________________________________________________________________
Datum
Beslut
________________________________________________________________
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-28
2019-03-04
2019-03-05
2019-02-18
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-26
2019-03-26
2019-03-26
2019-03-26
2019-04-12

Antagning till forskarutbildning av Bahar Houtan, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Dragana Milesic Karlsson, HVV, ämnet vårdvetenskap
Antagning till forskarutbildning av Marwa Amri, UKK, ämnet didaktik
Antagning till forskarutbildningens senare del av Carina Sjödin, IDT, ämnet innovation och
design
Antagning till forskarutbildning av Rahul Nandumar Gore, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Ravish Kumar, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Lisa Waltersson, HVV, ämnet fysioterapi
Beviljande av disputation Jessica Höglander HVV, ämnet Vårdvetenskap
Beviljande av disputation Pernilla Sundqvist UKK, ämnet didaktik
Stöd till högskolegemensam forskarutbildningskurs - Sustainability in different areas 7,5 HP
Beviljande av lic seminarium Ashalatha Kunnappilly, IDT, Datavetenskap
Beviljande av disputation Maria Elvén, HVV, ämnet fysioterapi
Antagning till forskarutbildning av Adnan Ghaderi, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Shunmuga Priyan Selvaraju, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Lorenzo Addazi, IDT, ämnet datavetenskap
Antagning till forskarutbildning av Magnus Berglind, IDT, ämnet industriell ekonomi och
organisation
Revidering av kursvärderingsfrågor

___________________________________________________________
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Mötet avslutas

Justerandes signatur
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