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§ 52 Mötets öppnande
§ 53 Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Janne Suuronen att jämte ordförande justera protokollet.

§ 54 Fastställande av föredragningslista
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.

§ 55 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.

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

Justerandes signatur
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§ 56 Föregående mötesprotokoll
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 2019-04-24
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§ 57 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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§ 58 Urval för engelskspråkiga programtillfällen 2020/2021
Diarienummer: 2019/0627
Handläggare: Julia McNamara och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Enligt rektors delegationsordning fattar akademichef beslut om programtillfällen och
rekryteringsmål, efter gemensam beredning av förvaltningen. Beslut om behörighetskrav och urval
fattas av fakultetsnämnden, där utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har
delegation att fatta beslut om eventuella förändringar av behörighetskrav genom en revidering av
programmets utbildningsplan. Utskottet behandlade ärendet den 22 maj 2019 och beslutade att
revidera ett behörighetskrav samt att föreslå fakultetsnämnden att fastställa urval i enlighet med
akademiernas förslag.
Akademiernas förslag på engelskspråkiga programtillfällen läsåret 2020/2021 innefattar elva
programtillfällen där föreslagna urval är oförändrade jämfört med föregående läsår.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa urval för engelskspråkiga programtillfällen läsåret 2020/2021 i enlighet med
akademiernas förslag:
Program

Urval

Analytical Finance

Betyg/högskoleprov

International Business Management

Betyg/högskoleprov

Magisterprogram i internationell
marknadsföring

Yrkeslivserfarenhet/

Magisterprogram i programvaruteknik

Antal högskolepoäng

Masterprogram i Financial Engineering

Platsgaranti

Masterprogram i hållbara energisystem

Antal högskolepoäng

Masterprogram i innovation och design

Antal högskolepoäng

Masterprogram i intelligenta inbyggda
system

Antal högskolepoäng

Masterprogram i produkt- och
processutveckling – produktion och
logistik

Antal högskolepoäng

Masterprogram i programvaruteknik

Antal högskolepoäng

Masterprogram i teknisk matematik

Platsgaranti

Justerandes signatur

Antal högskolepoäng
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Ärendets föredragning
Ärendet föredrog av Julia McNamara, utbildnings- och forskningshandläggare.

Ärendets beredning
Information och instruktioner för beslut om engelskspråkiga programtillfällen skickades till
akademierna den 25 mars 2019. En svarsmall för programtillfällen har använts. Svar inkom från
akademierna i april 2019. Ärendet har därefter beretts av utbildnings- och forskningshandläggare
vid ledningskansliet. Behörighetskrav och urval har granskats av antagningshandläggare vid
sektionen för antagning och examen. Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
behandlade ärendet den 22 maj 2019.
Underlag i ärendet
Bilaga 7.1 i kallelsen Besluts-PM

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

Justerandes signatur
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§ 59 Fördjupad uppföljning av civilingenjörsprogrammet i produktion och
produktdesign, högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik och
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning anestesisjukvård
Diarienummer: 2019/1500
Handläggare: Helena Eken Asp och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare
I fakultetsnämndens modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ingår en fördjupad uppföljning av ett antal program. Vid fakultetsnämndens sammanträde
den 24 oktober 2018 utsåg fakultetsnämnden tre program till den första omgången av fördjupad uppföljning, civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik samt specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
mot anestesisjukvård. Fakultetsnämnden beslutade att den fördjupade uppföljningen skulle
genomföras i dialog mellan akademins representanter för programmet och fakultetsnämnden
och att dialogen skulle dokumenteras som minnesanteckningar som akademin får ge respons
på.
Fakultetsnämnden har nu att ta del av och diskutera resultatet från den fördjupade uppföljningen. Syftet med diskussionen är att fakultetsnämnden ska lämna en rekommendation på
hur respektive utbildningsprogram kan utvecklas och förbättras till berörda akademier som
därefter upprättar en åtgärdsplan och en tidplan för de föreslagna åtgärderna.

Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra till respektive program som genomgått fördjupad uppföljning att utifrån fakultetsnämndens rekommendationer upprätta en åtgärdsplan med förslag på kvalitetshöjande
konkreta åtgärder och reflektioner samt en tidplan,

att

fakultetsnämnden informeras om av akademichef beslutad åtgärdsplan senast vid nämndens
sammanträde den 22 oktober 2019,

att

lämna följande rekommendationer till civilingenjörsprogrammet i produktion och
produktdesign:


Förutsättningar
o Högskolepedagogik prioriteras som en del i kompetensutvecklingen för lärarna
på programmet.
o Diskussion i lärarkollegiet kring innebörd av och innehåll i forskningsbas för att
säkerställa forskningsanknytning och medvetandegöra nuvarande arbete.



Genomförande
o Översyn av ämnesmässig progression och andra aspekter av progression.

Justerandes signatur
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o Se över behörighetskraven till kurserna inom programmet framförallt avseende
matematik.
o Nystart av branschrådet samt bjuda in alumner.
o Förbättra möjligheterna till internationalisering och studentutbyten
o Arbeta innehållsmässigt med jämställdhet


Uppföljning
o Utveckla och förbättra dialogen i samband med årligen återkommande lunch
där studenterna lämnar synpunkter på programmet
o Arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna.

att

lämna följande rekommendationer till högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik:


Förutsättningar
o Diskussion i lärarkollegiet kring innebörd av och innehåll i forskningsbas för att
säkerställa forskningsanknytning och medvetandegöra nuvarande arbete.
o Adjunkter och forskande lärare deltar i samma vetenskapliga konferenser.
o Adjunkter och forskande lärare delar kursansvar.



Genomförande
o Diskussion om behovet av en bred utbildning i relation till ämnesmässig progression och andra aspekter av progression relaterat till yrkesexamina.
o Fortsatt arbete med att belysa jämställdhet, internationalisering och hållbar utveckling inom programmet.



Uppföljning
o Analys av avhopp från programmet samt en åtgärdsplan för att öka kvarvaron
på programmet.
o Arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna.

att

lämna följande rekommendationer till specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning anestesisjukvård:


Förutsättningar
o Stärka forskningsbasen, förslagsvis genom anställning av en doktorand inom
området anestesi.
o Högskolepedagogik prioriteras som en del i kompetensutvecklingen för lärarna
på programmet.

Justerandes signatur
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o Diskussion i lärarkollegiet kring innebörd av och innehåll i forskningsbas för att
säkerställa forskningsanknytning och medvetandegöra nuvarande arbete.


Genomförande
o Utöka kursen i vetenskaplig teori och metod från 4 hp till 7,5 hp.



Uppföljning
o Arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna.

att

lämna följande rekommendation till samtliga program vid högskolan


Diskussion i lärarkollegiet kring innebörd av och innehåll i forskningsbas för att säkerställa forskningsanknytning och medvetandegöra nuvarande arbete.



Arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursvärderingarna.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Helena Eken Asp och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Ärendets beredning
Dialogerna genomfördes under mars 2019. Fakultetsnämnden representerades av dekan samt prodekaner. Akademierna fick själva utse vilka representanter från respektive program som deltog vid
dialogen. Handläggare från ledningskansliet deltog vid dialogerna och tog minnesanteckningar.
Akademirepresentanter och dekaner har haft möjlighet att ge respons på minnesanteckningarna.
Ärendet har därefter beretts av handläggare vid ledningskansliet. Ärendet har beretts av utskottet
för forskning och utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå den 22 maj.
Underlag i ärendet
Bilaga 8.1 i kallelsen
Bilaga 8.2 i kallelsen
Bilaga 8.3 i kallelsen
Bilaga 8.4 i kallelsen

Besluts-PM
Minnesanteckningar från dialog med civilingenjörsprogrammet i
produktion och produktdesign
Minnesanteckningar från dialog med högskoleingenjörsprogrammet i
byggnadsteknik
Minnesanteckningar från dialog med specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning anestesisjukvård

Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare.
Justerandes signatur
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§ 60 Modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: 2019/0661
Handläggare: Julia McNamara och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
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. Vid fakultetsnämndens möte den 6 mars 2019 lämnades ett antal
synpunkter och därefter har förslaget justerats.
Ärendet har beretts i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som föreslog
fakultetsnämnden att fastställa modellen. Dock lyftes i utskottets diskussion frågor om den
föreslagna beredningsgruppen avseende ansvar och arbetsbelastning. Efter utskottsmötet har
ytterligare alternativ för punkt 6 (Uppföljning av samtliga utbildningsprogram) tagits fram
vilket framgår i bifogat underlag.
Akademichefer har ombetts lämna synpunkter och svar inkom från HVV, IDT och UKK. De
huvudsakliga synpunkterna som lämnades var följande:




Kritik mot screeningfrågorna och skattningen, svårt att se hur siffersvaren kan ge information som hjälper kvalitetsarbetet, den 10-gradiga skalan ger alltför stort utrymme för tolkning
Vikten av samråd mellan fakultetsnämnd och akademi vid urval av utbildningsprogram för fördjupad uppföljning
Vikten av att fakultetsnämndens modell och årliga rapport synkroniseras med verksamhetsplaneringsprocessen om den ska ha betydelse för akademierna, även behov av
att illustrera modellen i ett årshjul

Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt
alternativ 3 med följande ändringar
- Punkt 6 uppföljning av samtliga utbildningsprogram: ”Fakultetsnämndens ledamöter
går igenom…” ändras till ”Fakultetsnämnden går igenom…”.
- Punkt 7 fördjupad uppföljning av utbildningsprogram: Innan näst sista meningen läggs
följande mening till ”Åtgärdsplanen ska stämmas av med dekangruppen innan beslut
fattas av akademichef”.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Julia McNamara och Hanna Millberg, utbildnings- och
forskningshandläggare.
Justerandes signatur
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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. Ärendet behandlades i fakultetsnämnden den 6 mars 2019 och därefter har
modellen justerats utifrån nämndens kommentarer och i samråd med dekan. Ärendet har
beretts av utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och akademichefer har
haft möjlighet att lämna synpunkter. Ärendet har därefter diskuterats i dekangruppen.
Underlag i ärendet
Bilaga 9.1 i kallelsen Förslag på modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
Delges
Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare.

Justerandes signatur

12 (29)

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Nr 3:2019

2019-06-12

2019/0047

Fakultetsnämnden

§ 61 Arbetsgrupper inför uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad
nivå 2019
Diarienummer: 2019/1650
Fakultetsnämnden diskuterade vid sitt möte den 6 mars 2019 en modell för uppföljning av
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Modellen behandlas också på
fakultetsnämndens möte den 12 juni. I den föreslagna modellen finns tre alternativ för
beredning av screeningfrågor och programanalyser (punkt 6). Två av alternativen innebär att
fakultetsnämndens och utskottens lärarrepresentanter bildar en eller flera arbetsgrupper
som bereder underlagen. Beroende på vilket alternativ fakultetsnämnden beslutar om vid
mötet den 12 juni kan det finnas behov av att utse beredningsgrupper inför hösten 2019.
I modellen beskrivs också att det för den fördjupade uppföljningen av ett urval av
utbildningsprogrammen ska utses en eller flera dialoggrupper där lärarrepresentanter från
fakultetsnämnden och utskott ska ingå. Dekan har bokat in datum för fördjupad uppföljning i
november. Fakultetsnämnden har nu att besluta om att utse dialoggrupper för de fördjupade
dialogerna under hösten 2019.
Fakultetsnämnden beslutade
att

Fakultetsnämnden, vid internatet 2019, genomför en uppföljning av samtliga
utbildningsprogram med utgångspunkt i programanalyser och svar på screeningfrågor.
Dekangruppen utser en eller flera beredningsgrupper med representanter från
fakultetsnämnd och utskott, studentrepresentanter samt handläggare vid ledningskansliet,
samt att riktade granskningsuppdrag, fastställda av dekangruppen, delas ut till grupperna.
Handläggare vid LKA sammanställer en sammanfattande promemoria. Fakultetsnämnden
går sedan igenom promemorian, samtliga programanalyser och svar på screeningfrågor och
beslutar om ett urval av program för fördjupad uppföljning, samt

att

fakultetsnämndens lärarrepresentanter, utöver dekan och prodekaner, anmäler sig till dekan
och nämndens handläggare med vilka tidpunkter man kan delta i dialogerna under hösten.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.

Underlag i ärendet
Bilaga 10.1 i kallelsen Förslag till modell för uppföljning av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Delges
Justerandes signatur
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§ 62 Inrättande av folkhälsovetenskapliga programmet – livsstil och social
hållbar utveckling
Diarienummer: 2018/2587
Handläggare: Helene Lindgren och Julia McNamara, utbildnings- och forskningshandläggare.
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.
Akademins ansökan behandlar de punkter som efterfrågas i fakultetsnämndens fastställda
process för inrättande av utbildningsprogram. Därutöver bifogas förslag på utbildningsplan
samt en examensmatris som åskådliggör kursernas lärandemål i förhållande till de nationella
examensmålen för kandidatexamen.
Fakultetsnämnden utsåg den 6 mars 2019 fyra externa granskare som inkom med sina synpunkter i början av april. Akademin har därefter getts möjlighet att bemöta synpunkterna.
Fakultetsnämnden har att ta ställning till om programmet kan inrättas och utbildningsplanen
fastställas. Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå behandlade ärendet den
22 maj 2019 och föreslår fakultetsnämnden att inrätta programmet och fastställa utbildningsplanen.

Fakultetsnämnden beslutade
att

inrätta folkhälsovetenskapliga programmet – livsstil och social hållbar utveckling,

att

fastställa utbildningsplanen för folkhälsovetenskapliga programmet – livsstil och social
hållbar utveckling med rekommendation att den första kursen Folkhälsovetenskap (15
hp) benämns Grundläggande folkhälsovetenskap, samt

att

utbildningsplanen ska gälla för studenter som antas från höstterminen 2020 och
framåt.

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
Justerandes signatur
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process och tidplan för ansökan. En första avstämning gjordes med utskottet för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå samt med fakultetsnämnden i november respektive december 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. Ansökan har på uppdrag av fakultetsnämnden genomgått extern granskning. Ärendet har beretts av utbildnings- och forskningshandläggare vid ledningskansliet.
Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 11.2 i kallelsen

Akademins ansökan

Bilaga 11.3 i kallelsen

Examensmatris

Bilaga 11.4 i kallelsen

Förslag på utbildningsplan

Bilaga 11.5 i kallelsen

Granskningsprotokoll från externa granskare

Bilaga 11.6 i kallelsen

Akademins bemötande av granskares kommentarer

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, avdelningschef
folkhälsovetenskap, sektionschef SAE, sektionschef KOM, sektionschef STC.

Justerandes signatur
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§ 63 Avstämning inför ansökan om att inrätta nytt kandidatprogram i interaktiv
design samt ny inriktning för kandidatexamen i informationsdesign
Diarienummer: 2019/0524
Handläggare: Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har för avsikt att inkomma till
fakultetsnämnden med en ansökan om att inrätta ett nytt utbildningsprogram inom
interaktionsdesign samt en ny inriktning för kandidatexamen i informationsdesign. Den nya
utbildningen är tänkt att anta studenter från och med höstterminen 2020.
Vid fakultetsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 fastställde nämnden en
granskningsprocess som innebär att externa granskare involveras under utvecklingen av
programmet istället för efter att akademin inkommer med en färdig ansökan. Detta frigör
mer tid för akademin att arbeta med utvecklingen av program och examen. Granskarna tar
löpande del av och lämnar synpunkter på ansökan och på utbildningens innehåll och
upplägg. Under arbetets gång gör akademin en avstämning i utskottet för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå och i fakultetsnämnden. Vid avstämningen ska akademin
redovisa hur långt de kommit i sitt arbete samt ett första utkast till utbildningsplan och ett
förslag till examensbeskrivning. Jämställdhetsaspekten ska också belysas, exempelvis
gällande rekrytering, utbildningens innehåll och framtida arbetsmarknad.
Vid avstämning med utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gjorde
utskottet följande medskick till akademin:
 Förtydliga om utbildningen handlar om design med digitala hjälpmedel eller design av
digitala hjälpmedel
 Förtydliga kreativitetens plats i programmet och hur den avspeglas i utbildningsplanen
 Förtydliga lärarkompetenserna och vad respektive kompetens tillför i programmet
 Förtydliga övrig forskningsbas utöver IPR och vad det tillför
 Förtydliga programmets position bland liknande utbildningar på närliggande lärosäten

Fakultetsnämnden beslutade
att

lämna följande synpunkter till akademin i det fortsatta arbetet
 Fakultetsnämnden är nöjd med progressen i arbetet och akademins hantering av granskarnas
synpunkter,
 Fakultetsnämnden önskar lycka till med samma goda arbetstakt

Justerandes signatur
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Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Björn Westling, universitetsadjunkt och projektledare IDT, och Marcus
Bjelkemyr, universitetsadjunkt IDT.

Ärendets beredning
En första avstämning hölls i fakultetsnämnden den 6 mars 2019. Fakultetsnämnden beslutade då
om en anpassad granskningsprocess och externa granskare utsågs. Underlagen har tagits fram av
akademins arbetsgrupp och en första avstämning har gjorts med externa granskare. Akademin har
haft en avstämning med handläggare vid ledningskansliet, ärendet har ännu inte beretts av
handläggare vid ledningskansliet. En avstämning har hållits i utskottet för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå den 22 maj 2019.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen

Akademins ansökan

Bilaga 12.2 i kallelsen

Examensbeskrivning

Bilaga 12.3 i kallelsen

Utbildningsplan

Bilaga 12.4 i kallelsen

Examensmatris

Bilaga 12.5 i kallelsen

Granskningslogg: extern granskning av den första versionen av ansökan
om att inrätta utbildningsprogrammet interaktiv design

Bilaga 12.6 i kallelsen

Granskningslogg: extern granskning av den andra versionen av ansökan
om att inrätta utbildningsprogrammet interaktiv design

Bilaga 12.7 i kallelsen

Omvärldsanalys

Bilaga 12.8 i kallelsen

Omvärldsanalys, analys av andra program (excel-fil – finns i separat fil
på nämndens samarbetsyta)

Delges
Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT.

Justerandes signatur

17 (29)

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Nr 3:2019

2019-06-12

2019/0047

Fakultetsnämnden

§ 64 Avstämning inför ansökan om att inrätta nytt kandidatprogram inom
tillämpad AI samt ny inriktning för kandidatexamen i datavetenskap
Diarienummer: 2019/0523
Handläggare: Julia McNamara, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har för avsikt att inkomma till fakultetsnämnden med en ansökan om att inrätta ett nytt utbildningsprogram på kandidatnivå inom
tillämpad AI samt en ansökan om att inrätta en ny inriktningsexamen inom datavetenskap.
Den nya utbildningen är tänkt att anta studenter från och med höstterminen 2020.
Vid fakultetsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 fastställde nämnden en granskningsprocess som innebär att externa granskare involveras under utvecklingen av programmet
istället för efter att akademin inkommer med en färdig ansökan. Detta frigör mer tid för akademin att arbeta med utvecklingen av program och examen. Granskarna tar löpande del av
och lämnar synpunkter på ansökan och på utbildningens innehåll och upplägg. Under arbetets gång gör akademin en avstämning i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå och i fakultetsnämnden. Vid avstämningen ska akademin redovisa hur långt de kommit i
sitt arbete samt ett första utkast till utbildningsplan och ett förslag till examensbeskrivning.
Jämställdhetsaspekten ska också belysas, exempelvis gällande rekrytering, utbildningens
innehåll och framtida arbetsmarknad.
Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har den 22 maj gjort följande medskick till akademin i deras fortsatta arbete:


Utskottet anser att det finns för lite information för att göra ett medskick till akademin och önskar att underlagen förtydligas med hur långt man har kommit och hur
man har förhållit sig till granskarnas synpunkter, samt att akademin förhåller sig till
nämndens process för inrättande av utbildningsprogram.



Akademin ska beakta hur studenterna får ta del av etiska diskussioner i relation till
AI:s utveckling och användningsområden.

Fakultetsnämnden beslutade
att

lämna följande synpunkter till akademin i det fortsatta arbetet
 Akademin rekommenderas att skapa en detaljerad tidplan som är anpassad efter
fakultetsnämndens möten för det fortsatta arbetet för att säkerställa att arbetet blir
färdigt i god tid inför besluten vid nämnden,
 Akademin rekommenderas att arrangera möjlighet till dialog med granskarna för att
påskynda utvecklingsprocessen,
 Akademin rekommenderas att se över samarbetet med relevanta kollegier på MDH,
 Akademin rekommenderas att särskilt beakta att programmets innehåll bidrar till
industriell förståelse

Justerandes signatur
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Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Moris Behnam, avdelningschef nätverks- och inbyggda system IDT.

Ärendets beredning
En första avstämning hölls i fakultetsnämnden den 6 mars 2019. Fakultetsnämnden beslutade då om en anpassad granskningsprocess och externa granskare utsågs. Underlagen har
tagits fram av en arbetsgrupp vid akademi IDT. Ärendet har inte beretts av utbildnings- och
forskningshandläggare vid ledningskansliet.

Underlag i ärendet
Bilaga 13.1 i kallelsen

Akademins underlag

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

Justerandes signatur
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§ 65 Avstämning inför ansökan om att inrätta ett nytt huvudområde, två nya
examina och ett masterprogram inom hälso- och välfärdsteknik
Diarienummer: 2019/0813
Handläggare: Helena Eken Asp, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) har för avsikt att inkomma till fakultetsnämnden
med en ansökan om att inrätta ett nytt huvudområde, två nya examina samt ett nytt
utbildningsprogram inom hälso- och välfärdsteknik. Den nya utbildningen är tänkt att anta
studenter från och med höstterminen 2020.
Vid fakultetsnämndens sammanträde den 24 april 2019 fastställde nämnden en
granskningsprocess som innebär att externa granskare involveras under utvecklingen av
programmet istället för efter att akademin inkommer med en färdig ansökan. Detta frigör
mer tid för akademin att arbeta med utvecklingen av program och examen. Granskarna tar
löpande del av och lämnar synpunkter på ansökan och på utbildningens innehåll och
upplägg. Under arbetets gång gör akademin en avstämning i utskottet för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå och i fakultetsnämnden. Vid avstämningen ska akademin
redovisa hur långt de kommit i sitt arbete samt ett första utkast till utbildningsplan och ett
förslag till examensbeskrivning. Jämställdhetsaspekten ska också belysas, exempelvis
gällande rekrytering, utbildningens innehåll och framtida arbetsmarknad.

Fakultetsnämnden beslutade
att

lämna följande synpunkter till akademin i det fortsatta arbetet
 Beakta programmets språk med tanke på eventuell samläsning med andra
utbildningsprogram på masternivå vid HVV,
 Fakultetsnämnden uppmuntrar akademin att se över samarbetet med relevanta
kollegier på MDH,
 Fortsätta det goda arbetet, bland annat med loggboken.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Agneta Brav, utbildningsledare HVV.
Ärendets beredning
En första avstämning hölls i fakultetsnämnden den 24 april 2019. Fakultetsnämnden beslutade då
om en anpassad granskningsprocess och externa granskare utsågs. Underlagen har tagits fram av
akademins arbetsgrupp och en första avstämning har gjorts med externa granskare. Akademin har
haft en avstämning med handläggare vid ledningskansliet, ärendet har ännu inte beretts av
handläggare vid ledningskansliet.
Justerandes signatur
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Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Ansökan huvudområde

Bilaga 14.2 i kallelsen

Examensbeskrivning magisterexamen

Bilaga 14.3 i kallelsen

Examensbeskrivning masterexamen

Bilaga 14.4 i kallelsen

Logg huvudområde

Bilaga 14.5 i kallelsen

Ansökan masterprogram

Bilaga 14.6 i kallelsen

Utbildningsplan

Bilaga 14.7 i kallelsen

Logg masterprogram

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV.

Justerandes signatur
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§ 66 Avstämning anpassad granskningsprocess
Fakultetsnämnden har våren 2019 beslutat om anpassad process för extern granskning för
tre nya utbildningsprogram som tas fram inom ramen för Sörmlandskontraktet. I denna process sker granskningen parallellt med utvecklingen av de nya programmen. Processen innebär också att akademierna ska rapportera till fakultetsnämnden vid två avstämningar innan
den slutgiltiga ansökan skickas in. De nya programmen hade en första avstämning i
mars/april 2019 och den andra avstämningen kommer att genomföras vid fakultetsnämndens sammanträde den 12 juni 2019.
Den ordinarie processen för att inrätta nya program innebär en mer omfattande beredning av
föreslagen utbildning från fakultetsnämnden, utskotten och handläggare vid ledningskansliet
innan den skickas till extern granskning. Den processen ger utrymme för fakultetsnämnden
att säkerställa att alla kvalitetsaspekter är tydligt beskrivna i underlagen när beslut om inrättande ska fattas. I nuvarande upplägg kommer fakultetsnämnden se det kompletta underlaget först inför beslut om inrättande vid fakultetsnämndens möte den 22 oktober.
Fakultetsnämnden har nu att diskutera hur upplägget har fungerat för de tre föreslagna utbildningarna samt om det finns anledning att se över upplägget för framtida ansökningar.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Bilaga 15.1 i kallelsen
Bilaga 15.2 i kallelsen

Fakultetsnämndens processer för att inrätta, revidera och avveckla
examina och program
PM om anpassad process för extern granskning

Delges
-

Justerandes signatur
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§ 67 Förberedelse inför Mer21
Handläggare: Linda Mildner, utbildnings- och forskningshandläggare.
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 prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå att tillsätta en arbetsgrupp,
bestående av en representant per kollegium, en doktorandrepresentant, en representant från
biblioteket och en handläggare från LKA, samt att utse en av gruppens medlemmar till sammankallande,

att

uppdra åt arbetsgruppen att under ht 19 arbeta med att ta fram förslag på de för MDH gemensamma generiska utvärderingskriterierna för MER 21 och att inhämta information
härom från forskningsledarna,

att

uppdra forskningsledarna att i samråd med prodekan för forskning och forskarutbildning
föreslå en indelning i utvärderingsgrupper,

att

huvudsyftet med MER 21 blir en nulägesbeskrivning av forskningens kvalitet i respektive
utvärderingsgruppering samt eventuellt ytterligare delsyften baserat på respektive utvärderingsgrupperings behov, samt

att

till grund för utvärderingen lägga självvärdering och de för MDH gemensamma generiska
utvärderingskriterierna för MER 21 samt eventuellt ytterligare utvärderingskriterier baserat
på respektive utvärderingsgrupperings behov och att det i självvärderingen även beskrivs
uppföljning av de utvecklingsförslag som lyftes i MER14.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Elisabeth Uhlemann, Prodekan för forskning och forskarutbildning.
Ärendets beredning
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 (det vill säga beskrivning av kvalitetssäkrings- och utvecklJusterandes signatur
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ingsprocesser som baseras på MDH:s kvalitetspolicy för forskning) samt ta fram vilka indikatorer som bör ligga med i en forskningsutvärdering 2021, MER21.
Ärendet har diskuterats i utskottet för forskning under våren och vid utskottets möte den 22
maj beslutades att rekommendera fakultetsnämnden nedanstående Fakultetsnämnden beslutade gällande uppdraget om vilka indikatorer som bör ligga med i en forskningsutvärdering 2021, MER21.
Utskottet för forskning beslutade den 22 maj 2019 att föreslå fakultetsnämnden:
att

tillsätta en arbetsgrupp, bestående av en representant per kollegium, en doktorandrepresentant, en representant från biblioteket samt en handläggare från LKA, samt att utse en av
gruppens medlemmar till sammankallade,

att

uppdra åt arbetsgruppen att under ht 19 arbeta med att föreslå en indelning i utvärderingsgrupper samt att inhämta information härom från

att

huvudsyftet med MER 21 blir en uppföljning av de utvecklingsförslag som lyftes i MER14
samt eventuellt ytterligare delsyften baserat på respektive utvärderingsgrupperings behov och

att till grund för utvärderingen lägga självvärdering och bibliometriska mått samt eventuellt
yttterligare utvärderingskriterier baserat på respektive utvärderingsgrupperings behov.
Ärendet diskuterades även den 27 maj i ett D-grupps möte mellan dekangruppen, rektor,
prorektor, studeranderepresentant, bibliotekschefen, kanslichefen och vice-kanslichefen.
Diskussionen ledde till en viss modifiering av utskottets förslag.
Underlag i ärendet
Bilaga 16.1 i kallelsen Indikatorer om kvalitet i forskning – svar från forskningsledare
Bilaga 16.2 i kallelsen Sammanställning andra lärosäten

Delges
Elisabeth Uhlemann, Prodekan för forskning och forskarutbildning.

Justerandes signatur
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§ 68 Program- och kursanalyser – utvärdering av mallar
Fakultetsnämnden fattade den 7 juni 2018 beslut om att mallarna för program- och
kursanalyser skulle utvärderas och återrapporteras till fakultetsnämndens första möte 2019.
Detta är inte gjort. Fakultetsnämnden har nu att fatta beslut om att utse en arbetsgrupp som
ska utvärdera mallarna samt när detta ska återrapporteras till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse en arbetsgrupp för att utvärdera mallarna som används vid program- och
kursanalyser vid MDH och vid behov föreslå revideringar,

att

arbetsgruppen leds av ledamoten Ulrika Jepson Wigg som även är sammankallande,

att

arbetsgruppen därutöver ska bestå av
 fyra lärare
 två studeranderepresentanter,

att

arbetsgruppen ska inhämta synpunkter från en referensgrupp bestående av fyra
utbildningsledare och fyra programansvariga, samt

att

arbetsgruppen ska återrapportera vid fakultetsnämndens möte den 11 december 2019.

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

Mall för programanalys

Bilaga 17.2 i kallelsen

Mall för kursanalys

Delges
Akademichefer, utbildningsledare, Mälardalens studentkår.

Justerandes signatur
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§ 69 Ordförandeskapet i rekryteringskommittén
Ordförande för rekryteringskommittén kommer att behöva utses då de nuvarande två ordförandena slutar i december 2019 respektive juni 2020. Vid förra tillsättandet av ordförande
beslutade Fakultetsnämnden, den 18 april 2017, att akademicheferna skulle lämna förslag på
två tillfrågade personer, en kvinna och en man och att kandidaterna skulle motiveras utifrån
följande kriterier:








Akademisk titel (minst docentkompetens eller motsvarande),
Gedigen vetenskaplig erfarenhet,
Anställningstid vid MDH,
Erfarenhet av personalfrågor,
Erfarenhet av jämställdhetsfrågor,
Erfarenhet av att driva projekt, samt
Motivering till varför kandidaten skulle passa som ordförande i rekryteringskommittén

Inför att de två nuvarande ordförandena slutar behöver fakultetsnämnden diskutera vilka
kravspecifikationer som ska gälla för kommande ordföranden. Nuvarande ordföranden AnnChristin Johansson och Magnus Hoppe delger sina erfarenheter.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Delges
-

Justerandes signatur
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§ 70 Rapport från implementeringen av kollegier
Johanna Westerlund, projektledare för implementeringen av kollegier, informerar
fakultetsnämnden kring pågående arbete.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendet föredragning
Ärendet föredrogs av Johanna Westerlund, projektledare för införandet av kollegier vid
MDH.
Delges
-

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

notera informationen.

Justerandes signatur
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§ 72 Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekanus, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
________________________________________________________________
Datum
Beslut
________________________________________________________________
2019-04-17
2019-04-26
2019-04-30
2019-04-30
2019-05-07
2019-05-10
2019-05-22

Beviljande av lic seminarium Lennart Haglund EST, ämnet industriell ekonomi och organisation
Beviljande av disputation Linda Kanders, ämnet Energi-och miljöteknik
Beviljande av disputation Nesredin Mahmud, ämnet datavetenskap
Beviljande av disputation Predrag Filipovikj, ämnet datavetenskap
Fastställande av särskilda krav för docentur samt revidering av Regler för antagning av docent
Antagning till forskarutbildning av Iliar Rabet, IDT, ämnet datavetenskap
Revidering av utbildningsplan masterprogrammet i innovation och design

___________________________________________________________
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Mötet avslutas

Justerandes signatur
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