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§ 73 Mötets öppnande
§ 74 Val av justeringsperson
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Peter Wallin att jämte ordförande justera protokollet.

§ 75 Fastställande av föredragningslista
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.

§ 76 Samverkan med fackliga organisationer
Inför fakultetsnämndens sammanträde ska underlag för beslut samverkas med de fackliga
organisationerna enligt de överenskomna formerna enligt central MBL mellan MDH, SACO
och OFR.
Föredragande: Helena Eken Asp, Fakultetsnämndens sekreterare.
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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§ 77 Föregående mötesprotokoll
Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll.

Underlag i ärendet
Bilaga 5.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Föregående mötesprotokoll 2019-06-12
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§ 78 Rapport från rekryteringskommittén
Information om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Ann-Christin Johansson, ordförande i rekryteringskommittén.
Underlag i ärendet
Bilaga 6.1 i kallelsen

Justerandes signatur

Statuslista för rekryteringskommitténs arbete.
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§ 79 Kravspecifikationer för rekryteringskommitténs ordförande
Rekryteringskommitténs ordförande och vice ordförande utses av fakultetsnämnden för en
mandatperiod på tre år, enligt högskolestyrelsens beslut om anställningsordning för lärare
vid MDH (2016/2203). Vidare ska ordförande och vice ordförande vara vetenskapligt eller
konstnärligt kompetenta lärare från olika vetenskapliga eller konstnärliga områden. Inför att
mandatperioden för den ena av de nuvarande ordförandena går ut till årsskiftet behöver
fakultetsnämnden nu besluta om kravspecifikationerna för kommande ordföranden.
I samband med att nuvarande ordföranden utsågs beslutade fakultetsnämnden om att
uppdra till akademicheferna att inkomma med förslag på två tillfrågade personer, en kvinna
och en man. Kandidaterna skulle också motiveras utifrån följande aspekter: akademisk titel
(minst docentkompetent eller motsvarande), gedigen vetenskaplig erfarenhet, anställningstid
vid MDH, erfarenhet av personalfrågor, erfarenhet av jämställdhetsfrågor, erfarenhet av att
driva projekt samt varför kandidaten skulle passa som rekryteringskommitténs ordförande.
Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra till respektive akademichef att lämna förslag på två tillfrågade personer, en
kvinna och en man, för uppdraget som rekryteringskommitténs ordförande senast den
25 november,

att

de föreslagna kandidaterna motiveras kortfattat utifrån ovan nämnda aspekter samt
kandidatens erfarenhet av samproduktion, samt

att

fakultetsnämnden vid sitt möte den 11 december 2019 utser en ordförande för
rekryteringskommittén för mandatperioden 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Ärendets beredning
Underlag i ärendet
Delges
Förvaltningschef, akademichefer, chef för HR-sektionen, ordföranden för
rekryteringskommittén
Justerandes signatur
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§ 80 ISP-uppföljning 2018
Diarienummer: 2018/1089
Handläggare: Linda Mildner, utbildnings- och forskningshandläggare
Enligt högskoleförordningen (HF 6:29) skall individuella studieplaner följas upp
regelbundet. Vid Mälardalens högskola genomförs en högskolegemensam, samordnad
uppföljning årligen där ISP:er granskas av akademier och ledningskansliet samt godkänns av
utskottet för forskarutbildning enligt fakultetsnämndens delegationsordning. Den
högskolegemensamma uppföljningen av individuella studieplaner för 2018 har genomförts
av akademierna enligt nämndens fastställda processplan.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs skriftligt.
Ärendets beredning
Underlag i ärendet
Bilaga 8.1 i kallelsen

Sammanställning av ISP-uppföljning 2018

Delges
-

Justerandes signatur
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§ 81 Uppföljning av handledarresurser i statsvetarprogrammet
När statsvetarprogrammet inrättades av fakultetsnämnden den 20 februari 2016 beslutade
fakultetsnämnden att följa upp förutsättningarna för det statsvetenskapliga programmet under
hösten 2016. I samband med den uppföljningen, som fokuserade på akademins åtaganden för att
stärka lärarresurserna kopplade till programmet, beslutade nämnden att under våren 2017 följa
upp förutsättningarna för kvalitet i kandidatexamen i statsvetenskap (dnr. 2016/2678).
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) inkom i april 2017 med ett underlag till
kvalitetsuppföljningen av kandidatexamen i statsvetenskap. Nämnden bedömde att underlagen
visade på att det finns förutsättningar för att utförda kandidatexamen i statsvetenskap med hög
kvalitet. Nämnden beslutade också att uppdra år prodekan för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå att under våren 2018 följa upp hur akademin arbetar med att säkerställa
handledarresurser.
Vid sitt möte den 24 oktober 2018 beslutade fakultetsnämnden att prodekan för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå skulle följa upp hur akademin arbetar med att säkerställa
handledarresurser även under våren 2019. Då prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå har avgått har dekan arbetat vidare med fakultetsnämndens uppdrag under hösten 2019.

Fakultetsnämnden beslutade
att

göra följande medskick till det statsvetarprogrammet:
 Fakultetsnämnden ser positivt på de utökade lärarresurserna inom programmet och
uppfattar att arbetet med examensarbetena har fungerat väl under våren 2019, samt

att

i övrigt notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Delges
Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST, avdelningschef

Justerandes signatur
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§ 82 Slutrapport av intern utvärdering av forskarutbildningsämnet
vårdvetenskap

Diarienummer: 2016/2798
Handläggare: Johan Hellstrand, utbildnings- och forskningshandläggare
Fakultetsnämnden har sedan 2010 kontinuerligt genomfört utvärderingar av utbildningen på
forskarnivå i nuvarande form per ämne. Utvärderingarna har gjorts som en del i nämndens
löpande kvalitetsarbete för att säkerställa god kompetens, uppbyggnad och resultat i
forskarutbildningen. Granskningarna har också varit förberedelser inför UKÄ:s kommande
utvärderingar.
Akademin för hälsa vård och välfärd har inkommit med en återrapport vad gäller
genomförande av åtgärdsplanen för vårdvetenskap.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Margareta Asp, samordnare för forskarutbildning HVV.
Ärendets beredning
Fakultetsnämnden beslutade den 2016-10-27 (2016/264) att granska
forskarutbildningsämnet vårdvetenskap enligt nämndens rutin för utvärdering av
forskarutbildningen per ämne, med en viss anpassning till UKÄ:s modell för utvärdering av
forskarutbildning.
Nämnden beslutade 2018 uppdra åt akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) att analysera
granskarnas utlåtande samt att ta fram förslag på en åtgärdsplan för
forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Nämnden godkände 2018-10-24 åtgärsplanen samt
uppdrog till akademin att återkomma med en återrapport om genomförande av
åtgärdsplanen senast till nämndens första sammanträde höstterminen 2019.
Underlag i ärendet
Bilaga 10.1 i kallelsen

Åtgärdsplan Vårdvetenskap

Bilaga 10.2 i kallelsen

Översikt åtgärdsplan Vårdvetenskap

Justerandes signatur
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Delges
-

Justerandes signatur
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§ 83 Inrättande av specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
akutsjukvård
Diarienummer: 2018/2662
Handläggare: Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 22 februari 2019 till
fakultetsnämnden med ansökan om att inrätta en ny specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning akutsjukvård, som en del i detta ansöker akademin också om att inrätta en
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård. Akademins ansökan behandlar
de punkter som efterfrågas i fakultetsnämndens fastställda process för inrättande av examen.
Ansökan samt övriga underlag har under ärendets gång kompletterats och förtydligats i
samråd med ansvariga handläggare.
Fakultetsnämnden beslutade den 24 april 2019 att skicka ärendet vidare på extern
granskning samt att utse Åsa Engström, Katarina Göransson och Gunnar Modin till
granskare. Granskarna har nu lämnat sina synpunkter och akademin har haft möjlighet att
bemöta granskarnas synpunkter.
Fakultetsnämnden har nu att ta ställning till inrättande av specialistsjuksköterskeexamen
med inriktning akutsjukvård samt fastställande av examensbeskrivning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

inrätta specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård, samt

att

fastställa examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning
akutsjukvård i enlighet med bilaga 11.5 i kallelsen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare. Agneta Brav,
utbildningsledare HVV svarade på frågor från fakultetsnämnden.
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
specialistsjuksköterskeutbildningarna. 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.

Justerandes signatur
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Efter beredning i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fattade
fakultetsnämnden den 24 april 2019 beslut om att skicka ärendet vidare till extern
granskning. Ärendet granskade av tre externa granskare och därefter har akademi HVV
bemött granskarnas synpunkter. Inför beslut i fakultetsnämnden har ärendet beretts av
utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av handläggare vid
ledningskansliet.
Underlag i ärendet
Bilaga 11.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 11.2 i kallelsen

Granskningsprotokoll från externa granskare

Bilaga 11.3 i kallelsen

Akademi HVV:s bemötande av granskarnas synpunkter

Bilaga 11.4 i kallelsen

Akademins ansökan (kompletteringar i rött)

Bilaga 11.5 i kallelsen

Förslag till examensbeskrivning

Bilaga 11.6 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 11.7 i kallelsen

Examensmålmatris

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, sektionen för antagning
och examen

Justerandes signatur
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§ 84 Inrättande av specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
akutsjukvård
Diarienummer: 2018/2659
Handläggare: Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 22 februari 2019 till
fakultetsnämnden med ansökan om att inrätta specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning akutsjukvård. Det nya programmet föreslås anta studenter från och med
höstterminen 2020. Akademins ansökan behandlar de punkter som efterfrågas i fakultetsnämndens fastställda process för inrättande av utbildningsprogram. Ansökan samt övriga
underlag har under ärendets gång kompletterats och förtydligats i samråd med ansvariga
handläggare.
Fakultetsnämnden utsåg den 24 april 2019 tre externa granskare som inkom med sina
synpunkter i slutet av maj. Akademin har därefter getts möjlighet att bemöta synpunkterna.
Fakultetsnämnden har att ta ställning till om programmet kan inrättas och utbildningsplanen
fastställas.
Fakultetsnämnden beslutade
att

inrätta specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård, samt

att

fastställa utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
akutsjukvård i enlighet med bilaga 12.5 i kallelsen, att gälla för utbildning som startar
höstterminen 2020 och framåt.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare. Agneta Brav,
utbildningsledare HVV svarade på frågor från fakultetsnämnden.
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.
Efter beredning i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fattade
fakultetsnämnden den 24 april 2019 beslut om att skicka ärendet vidare till extern
granskning. Ärendet har granskats av tre externa granskare och därefter har akademi HVV
Justerandes signatur
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bemött granskarnas synpunkter. Inför beslut i fakultetsnämnden har ärendet beretts av
utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av handläggare vid
ledningskansliet.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 12.2 i kallelsen

Granskningsprotokoll från externa granskare

Bilaga 12.3 i kallelsen

Akademins bemötande av granskares kommentarer

Bilaga 12.4 i kallelsen

Akademins ansökan (kompletteringar i rött)

Bilaga 12.5 i kallelsen

Förslag till utbildningsplan

Bilaga 12.6 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 12.7 i kallelsen

Examensmålmatris specialistsjuksköterskeexamen

Bilaga 12.8 i kallelsen

Examensmålmatris magisterexamen

Bilaga 12.9 i kallelsen

VFU-blankett

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, sektionen för antagning
och examen, sektionen för kommunikation och externa relationer, studentcentrum

Justerandes signatur
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§ 85 Inrättande av specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och
sjukvård i hemmet
Diarienummer: 2018/2661
Handläggare: Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 22 februari 2019 till
fakultetsnämnden med ansökan om att inrätta en ny specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning hälso- och sjukvård i hemmet, som en del i detta ansöker akademin också om att
inrätta en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet.
Akademins ansökan behandlar de punkter som efterfrågas i fakultetsnämndens fastställda
process för inrättande av examen. Ansökan samt övriga underlag har under ärendets gång
kompletterats och förtydligats i samråd med ansvariga handläggare.
Fakultetsnämnden beslutade den 24 april 2019 att skicka ärendet vidare på extern
granskning samt att utse Anna Carin Wahlberg, Lisa Skär och Kerstin Carlsson (MAS-MAR)
till granskare. Granskarna har nu lämnat sina synpunkter och akademin har haft möjlighet
att bemöta granskarnas synpunkter.
Fakultetsnämnden har nu att ta ställning till inrättande av specialistsjuksköterskeexamen
med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet samt fastställande av examensbeskrivning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

inrätta specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet,
samt

att

fastställa examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning hälsooch sjukvård i hemmet i enlighet med bilaga 13.5 i kallelsen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare. Agneta Brav,
utbildningsledare HVV svarade på frågor från fakultetsnämnden.
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.

Justerandes signatur
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Efter beredning i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fattade
fakultetsnämnden den 24 april 2019 beslut om att skicka ärendet vidare till extern
granskning. Ärendet granskade av tre externa granskare och därefter har akademi HVV
bemött granskarnas synpunkter. Inför beslut i fakultetsnämnden har ärendet beretts av
utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av handläggare vid
ledningskansliet.
Underlag i ärendet
Bilaga 13.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 13.2 i kallelsen

Granskningsprotokoll från externa granskare

Bilaga 13.3 i kallelsen

Akademi HVV:s bemötande av granskarnas synpunkter

Bilaga 13.4 i kallelsen

Akademins ansökan (kompletteringar i rött)

Bilaga 13.5 i kallelsen

Förslag till examensbeskrivning

Bilaga 13.6 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 13.7 i kallelsen

Examensmålmatris

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, sektionen för antagning
och examen

Justerandes signatur
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§ 86 Inrättande av specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och
sjukvård i hemmet
Diarienummer: 2018/2660
Handläggare: Helene Lindgren och Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare.
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 22 februari 2019 till
fakultetsnämnden med ansökan om att inrätta specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning hälso- och sjukvård i hemmet. Det nya programmet föreslås att anta studenter från
och med höstterminen 2020. Akademins ansökan behandlar de punkter som efterfrågas i
fakultetsnämndens fastställda process för inrättande av utbildningsprogram. Ansökan samt
övriga underlag har under ärendets gång kompletterats och förtydligats i samråd med
ansvariga handläggare.
Fakultetsnämnden utsåg den 24 april 2019 tre externa granskare som inkom med sina
synpunkter i slutet av maj. Akademin har därefter getts möjlighet att bemöta synpunkterna.
Fakultetsnämnden har att ta ställning till om programmet kan inrättas och utbildningsplanen
fastställas.
Fakultetsnämnden beslutade
att

inrätta specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet,
samt

att

fastställa utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälsooch sjukvård i hemmet i enlighet med bilaga 14.5 i kallelsen, att gälla för utbildning
som startar höstterminen 2020 och framåt.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Hanna Millberg, utbildnings- och forskningshandläggare. Agneta Brav,
utbildningsledare HVV svarade på frågor från fakultetsnämnden.
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.
Efter beredning i utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fattade
fakultetsnämnden den 24 april 2019 beslut om att skicka ärendet vidare till extern
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granskning. Ärendet har granskats av tre externa granskare och därefter har akademi HVV
bemött granskarnas synpunkter. Inför beslut i fakultetsnämnden har ärendet beretts av
utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av handläggare vid
ledningskansliet.
Underlag i ärendet
Bilaga 14.1 i kallelsen

Besluts-PM

Bilaga 14.2 i kallelsen

Granskningsprotokoll från externa granskare

Bilaga 14.3 i kallelsen

Akademins bemötande av granskares kommentarer

Bilaga 14.4 i kallelsen

Akademins ansökan (kompletteringar i rött)

Bilaga 14.5 i kallelsen

Förslag till utbildningsplan

Bilaga 14.6 i kallelsen

Lärarkompetensmatris

Bilaga 14.7 i kallelsen

Examensmålmatris specialistsjuksköterskeexamen

Bilaga 14.8 i kallelsen

Examensmålmatris magisterexamen

Bilaga 14.9 i kallelsen

VFU-blankett

Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, sektionen för antagning
och examen, sektionen för kommunikation och externa relationer, studentcentrum
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§ 87 Beskrivning av ämnesföreträdaruppdraget
I slutrapporten Förslag angående formering av fyra sammanhållna akademiska kollegier
(2016/1922) lyfts att beskrivningen av ämnesföreträdarrollen behöver ses över i samband
med införandet av fyra sammanhållna akademiska kollegier. Det pågår ett arbete med att se
över beskrivningen och fakultetsnämnden informeras om nuvarande förslag gällande
beskrivningen av ämnesföreträdaruppdraget.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Bilaga 17.1 i kallelsen
Förslag på beskrivning av ämnesföreträdaruppdraget till dokument om
akademiernas inre organisation.
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§ 88 Rapport från implementering av kollegier
Johanna Westerlund, projektledare för implementeringen av kollegier, informerar
fakultetsnämnden kring pågående arbete. Anne Söderlund, dekan, informerar om tidplanen
för dokument som påverkas av införandet av kollegier.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs Johanna Westerlund, projektledare för implementeringen av kollegier och
Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Bilaga 15.1 i kallelsen
kollegier.
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§ 89 Uppföljning av ifrågasatt kvalitet för grundlärarexamen inriktning
förskoleklass och årskurs 1-3 respektive inriktning 4-6
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskade 2018 grundlärarexamen inriktning
förskoleklass och 1-3 respektive 4-6 vid Mälardalens högskola. Båda examina fick omdömet
ifrågasatt kvalitet från UKÄ den 15 april 2019. Akademin inbjuds till fakultetsnämnden för att
berätta om deras arbete med resultatet av UKÄ:s utvärdering.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Staffan Stranne, programföreträdare grundlärarprogrammet.
Underlag i ärendet
Bilaga 16.1 i kallelsen
Åtgärdsplan för grundlärarexamen inriktning förskoleklass och årskurs
1-3 respektive inriktning 4-6
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§ 90 Inför fakultetsnämndens internat
Fakultetsnämnden ges möjlighet att diskutera det föreslagna programmet för
fakultetsnämndens internat 21-22 oktober 2019.
Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa programmet för fakultetsnämndens internat 2019 enligt diskussionen vid
nämndens möte, samt

att

beslutet omedelbart justeras.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av Anne Söderlund, dekan.
Underlag i ärendet
Bilaga 18.1 i kallelsen

Förslag på program för fakultetsnämndens internat 2019.

Delges
Utskottens ledamöter, utbildningsledare
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§ 91 Rapporter
Studentkåren, dekan och prodekaner rapporterar om händelser sedan fakultetsnämndens
senaste sammanträde.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.
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§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående beslut är tagna av dekan, prodekan och utskott på delegation från nämnden
sedan nämndens föregående sammanträde:
Datum
Beslut
2019-09-26 Beviljande av disputation Karl Lundegård, ämnet matematik/tillämpad
matematik
2019-06-18 Antagning till forskarutbildning av Todd Drennan, EST, ämnet industriell
ekonomi och organisation
2019-06-18 Antagning till forskarutbildning av Heidi Lynn Marais, EST, ämnet
energi- och miljöteknik
2019-06-18 Antagning till forskarutbildning av Kavvalos Mavroudis EST ämnet energioch miljöteknik
2019-06-18 Antagning till forskarutbildning av Jerol Soibam EST, ämnet energi- och
miljöteknik
2019-06-18 Antagning till forskarutbildning av Abdulrahman Mohammed EST, ämnet
industriell ekonomi och organisation
2019-06-18 Beslut om byte av ämne för utbildning på forskarnivå, Carl Johansson,
HVV, nytt ämne socialt arbete
2019-06-18 Beviljande av disputation Jean Paul Murara, UKK, ämnet Matematik/tillämpad Matematik
2019-06-18 Beviljande av disputation Simin Cai, IDT, ämnet datavetenskap
2019-08-14

Byte av opponent Karl Lundegård, UKK, ämnet matematik

2019-08-27 Beviljande av licentiat seminarium Melika Hozhabri, ämnet elektronik,
IDT
2019-08-28 Beviljande av licentiat seminarium Ayhan Mehmed, ämnet datavetenskap,
IDT
2019-08-28 Revidering av utbildningsplan för ekonomprogrammet
2019-08-28 Beviljande av disputation Franciscxo Ponzo, ämnet datavetenskap
2019-09-10

Beviljande av licentiat seminarium Hanna Simola, ämnet didaktik, UKK

Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Mötet avslutas
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