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Mötets öppnande

§2

Val av justeringsperson

PROTOKOLL

Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Magnus Hoppe att jämte ordförande justera protokollet.
§3

Fastställande av föredragningslista

Fakultetsnämnden beslutade
att

fastställa föredragningslistan.
§4

MBL med fackliga organisationer

Sekreteraren Helena Eken Asp intygar att underlag för beslut har lämnats för MBL till de
fackliga organisationerna SACO och OFR inför fakultetsnämndens sammanträde.
De fackliga organisationerna har inte inkommit med synpunkter på underlagen inför fakultetsnämndens möte.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.

Beredning
Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt MBL.
§5

Föregående mötesprotokoll

Fakultetsnämnden beslutade
att

godkänna föregående mötesprotokoll
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Vice ordförande för fakultetsnämnden

Anne Söderlund föreslår fakultetsnämnden om vem som kommer att vara vice ordförande för
fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutade
att

utse Niclas Månsson till vice ordförande av fakultetsnämnden.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av ordförande Anne Söderlund.
Underlag i ärendet
-
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Representant från fakultetsnämnden till pedagogiska rådet

Fakultetsnämnden ska finnas representerade i det pedagogiska rådet vid Mälardalens högskola enligt rektorsbeslut (2016/1636) om KompetensCentrum för Studenter, Arbetsmarknad
och Medarbetare (CeSAM). Fakultetsnämnden utser själva en representant.
Fakultetsnämnden beslutade
att

Mia Heikkilä utses som fakultetsnämndens representant i pedagogiska rådet.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Niclas Månsson.
Underlag i ärendet
-
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Datum för pedagogiskt symposium 2017 och pedagogiska pristagare för
pedagogiskt pris för 2016

Fakultetsnämnden har enligt rektorsbeslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget 2017 ett
uppdrag att ”vartannat år genomföra ett pedagogiskt symposium vid MDH”. Prodekan för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslår att det pedagogiska symposiet 2017 hålls
den 21 mars i Västerås. Det pedagogiska symposiet kommer att planeras i samarbete med
pedagogiska rådet vid MDH.
Föredragande: Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Fakultetsnämnden beslutade
att

det pedagogiska symposiet 2017 ska hållas den 21 mars i Västerås.

att

fakultetsnämnden noterar informationen om de pedagogiska pristagarna för 2016.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Niclas Månsson.
Underlag i ärendet
-
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Rapport från rekryteringskommittén

Ordförande för rekryteringskommittén informerade om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista.
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av ordförande för rekryteringskommittén Håkan Sandberg.
Underlag i ärendet
Bilaga 9.1 i kallelsen: Status för rekryteringsärenden
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§ 10 Kravspecifikationer för rekryteringskommitténs ordförande
Diarienummer: 2017/0765
Handläggare: 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 kompetenta lärare, en från det naturvetenskapliga och tekniska området och en från det humanistiska, samhälls- och vårdvetenskapliga området. De två utsedda är ordförande respektive vice
ordförande beroende på inom vilket område rekryteringen ska ske. Inför att mandatperioden
för den ena av de nuvarande ordförandena går ut till sommaren behöver fakultetsnämnden
nu besluta om kravspecifikationerna för kommande ordförande. I samband med det finns
också anledning för fakultetsnämnden att diskutera vilka för- respektive nackdelar det finns
med att mandatperioderna för de två ordförande överlappar varandra.
Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra åt ledningskansliet att utifrån fakultetsnämndens diskussion ta fram ett förslag
på kravspecifikation för rekryteringskommitténs ordförande,

att

uppdraget tar hänsyn till synpunkter såsom:
• Jämställdhet
• Områdsfördelning
• Senioritet
• Tvärvetenskaplighet
• Överlappande ordförandeskap, samt

att

utkastet ska presenteras vid fakultetsnämndens andra möte 2017.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av dekan Anne Söderlund.
Underlag i ärendet
Delges
-
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§ 11 Kvalitetsdiskussion gällande uppföljning av kurser och program
Diarienummer: 2017/0704
Handläggare: Arbetet med högskolans kvalitetssäkringssystem fortlöper under 2017. Arbetsgruppen består
sedan årsskiftet av den nya dekangruppen med stöd av ledningskansliet. Arbetsgruppen föreslår att löpande pröva delar av det framväxande kvalitetssystemet i syfte att hitta en fungerande modell för kvalitetsutvecklande uppföljningar och dekangruppen önskar nu fånga upp
fakultetsnämndens synpunkter i frågan.
Fakultetsnämnden beslutade
att

uppdra åt respektive akademi att senast den 31 augusti inkomma med av akademierna
utvalda kursvärderingar med tillhörande kursanalyser för 20 kurser avslutade under
VT2017.

att

uppdra åt respektive akademi att senast den 28 september inkomma med av akademierna utvalda programvärderingar med tillhörande programanalyser för 5 utbildningsprogram per akademi.

att

uppdra åt arbetsgruppen att föreslå vilka uppföljningar som ska ske och en tidsplan för
dessa uppföljningar.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av dekan Anne Söderlund.
Underlag i ärendet
Delges
Akademichefer och utbildningsledare
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§ 12 Ansökan om inrättande av filosofie masterexamen med huvudområde
fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin inom hälsa och välfärd
Diarienummer: 2017/0101
Handläggare: Matilda Bölling
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ansöker om att inrätta masterprogram 120 hp
inom området Hälsa och välfärd för huvudområde Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin (se ärende 14). HVV:s ansökan inkom den 10 augusti. I samband med detta ansöker akademin även om inrättande av ny examina: Filosofie Masterexamen med huvudområde
Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin.
Akademin önskar att programmet startar ht 2019 och i detta skede har fakultetsnämnden att
ta ställning till om akademins förslag till nytt program och examen håller tillräckligt hög kvalitet för att gå vidare till extern granskning.
Jäv
Anne Söderlund anmälde jäv i egenskap av ämnesföreträdare och deltog därför inte i överläggningen eller beslutet i ärendet. Vice ordförande Niclas Månsson tog över ordförandeskapet i detta ärende.
Petra von Heideken Wågert anmälde jäv i egenskap av programsamordnare för fysioterpeutprogrammet och deltog därför inte i överläggningen eller beslutet i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutade
att

rekommendera att ansökan går vidare till extern granskning

att

utse externa granskare utifrån akademins förslag

att

akademin i sin analys av granskarnas synpunkter särskilt beaktar följande aspekter:
• att ansökans disposition och argumentation för inrättandet av masterexamen huvudområde Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin tydliggörs
• att argumentationen särskilt bemöter de problem som synliggörs i ansökan angående arbetsmarknadens behov och intresse

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av biträdande chef för ledningskansliet Andreas Boberg.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen: BeslutsPM
Bilaga 12.2 i kallelsen: Ansökan
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Bilaga 12.3 i kallelsen: Examensmatris
Bilaga 12.4 i kallelsen: Lärarresurser fysioterapi
Bilaga 12.5 i kallelsen: Utbildningsplan fysioterapi
Bilaga 12.8 i kallelsen: Antagningsstatistik master 2013-2016
Bilaga 12.9 i kallelsen: Missivbrev
Bilaga 12.10 i kallelsen: Kompletterande uppgifter för ställningstagande om eventuellt inrättande
av ämnena fysioterapi och folkhälsovetenskap på master- och forskarnivå
Bilaga 12.11 i kallelsen: Examensbeskrivning Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin
Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, Sektionen för antagning och
examen.
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§ 13 Ansökan om inrättande av filosofie masterexamen med huvudområde
folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd
Diarienummer: 2017/0102
Handläggare: Matilda Bölling
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ansöker om att inrätta masterprogram 120 hp
inom området Hälsa och välfärd för huvudområde Folkhälsovetenskap (se ärende 15). HVVs
ansökan inkom den 10 augusti. I samband med detta ansöker akademin även om inrättande
av ny examina: Filosofie Masterexamen med huvudområde Folkhälsovetenskap.
Akademin önskar att programmet startar ht 2019 och i detta skede har fakultetsnämnden att
ta ställning till om akademins förslag till nytt program och examen håller tillräckligt hög kvalitet för att gå vidare till extern granskning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

rekommendera att ansökan går vidare till extern granskning

att

utse externa granskare utifrån akademins förslag

att

akademin i sin analys av granskarnas synpunkter särskilt beaktar följande aspekter:
• att ansökans disposition och argumentation för inrättandet av masterexamen med
huvudområde Folkhälsovetenskap tydliggörs
• att argumentationen särskilt bemöter de problem som synliggörs i ansökan angående arbetsmarknadens behov och intresse

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av biträdande chef för ledningskansliet Andreas Boberg.
Underlag i ärendet
Bilaga 12.1 i kallelsen: BeslutsPM
Bilaga 12.2 i kallelsen: Ansökan
Bilaga 12.3 i kallelsen: Examensmatris
Bilaga 13.6 i kallelsen: Lärarresurser folkhälsovetenskap
Bilaga 13.7 i kallelsen: Utbildningsplan folkhälsovetenskap
Bilaga 12.8 i kallelsen: Antagningsstatistik master 2013-2016
Bilaga 12.9 i kallelsen: Missivbrev
Bilaga 12.10 i kallelsen: Kompletterande uppgifter för ställningstagande om eventuellt inrättande
av ämnena fysioterapi och folkhälsovetenskap på master- och forskarnivå
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Bilaga 13.12 i kallelsen: Examensbeskrivning Folkhälsovetenskap
Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, Sektionen för antagning och
examen.
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§ 14 Ansökan om inrättande av masterprogram, 120 hp, inom området hälsa
och välfärd för huvudområde fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin
Diarienummer: 2016/2458
Handläggare: Matilda Bölling
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ansöker om att inrätta masterprogram 120 hp
inom området Hälsa och välfärd för huvudområde Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin. HVVs ansökan inkom den 10 augusti. I samband med detta ansöker akademin
även om inrättande av ny examina (se ärende 12).
Akademin önskar att programmet startar ht 2019 och i detta skede har fakultetsnämnden att
ta ställning till om akademins förslag till nytt program håller tillräckligt hög kvalitet för att gå
vidare till extern granskning.
Jäv
Anne Söderlund anmälde jäv i egenskap av ämnesföreträdare och deltog därför inte i överläggningen eller beslutet i ärendet. Vice ordförande Niclas Månsson tog över ordförandeskapet i detta ärende.
Petra von Heideken Wågert anmälde jäv i egenskap av programsamordnare för fysioterpeutprogrammet och deltog därför inte i överläggningen eller beslutet i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutade
att

rekommendera att ansökan går vidare till extern granskning

att

utse externa granskare utifrån akademins förslag

att

akademin i sin analys av granskarnas synpunkter särskilt beaktar följande aspekter:
• att ansökans disposition och argumentation för inrättandet av mastersprogram
med huvudområde Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin tydliggörs
• att argumentationen särskilt bemöter de problem som synliggörs i ansökan angående arbetsmarknadens behov och intresse

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av biträdande chef för ledningskansliet Andreas Boberg.
Underlag
Bilaga 12.1 i kallelsen: BeslutsPM
Bilaga 12.2 i kallelsen: Ansökan
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Bilaga 12.3 i kallelsen: Examensmatris
Bilaga 12.4 i kallelsen: Lärarresurser fysioterapi
Bilaga 12.5 i kallelsen: Utbildningsplan fysioterapi
Bilaga 12.8 i kallelsen: Antagningsstatistik master 2013-2016
Bilaga 12.9 i kallelsen: Missivbrev
Bilaga 12.10 i kallelsen: Kompletterande uppgifter för ställningstagande om eventuellt inrättande
av ämnena fysioterapi och folkhälsovetenskap på master- och forskarnivå
Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, Sektionen för antagning och
examen.
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§ 15 Ansökan om inrättande av masterprogram inom området hälsa och välfärd med huvudområde folkhälsovetenskap
Diarienummer: 2016/2459
Handläggare: Matilda Bölling
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ansöker om att inrätta masterprogram 120 hp
inom området Hälsa och välfärd för huvudområde Folkhälsovetenskap. HVVs ansökan inkom den 10 augusti. I samband med detta ansöker akademin även om inrättande av ny examina (se ärende 13).
Akademin önskar att programmet startar ht 2019 och i detta skede har fakultetsnämnden att
ta ställning till om akademins förslag till nytt program håller tillräckligt hög kvalitet för att gå
vidare till extern granskning.
Fakultetsnämnden beslutade
att

rekommendera att ansökan går vidare till extern granskning

att

utse externa granskare utifrån akademins förslag

att

akademin i sin analys av granskarnas synpunkter särskilt beaktar följande aspekter:
• att ansökans disposition och argumentation för inrättandet av mastersprogram
med huvudområde Folkhälsovetenskap tydliggörs
• att argumentationen särskilt bemöter de problem som synliggörs i ansökan angående arbetsmarknadens behov och intresse

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av biträdande chef för ledningskansliet Andreas Boberg.
Underlag
Bilaga 12.1 i kallelsen: BeslutsPM
Bilaga 12.2 i kallelsen: Ansökan
Bilaga 12.3 i kallelsen: Examensmatris
Bilaga 13.6 i kallelsen: Lärarresurser folkhälsovetenskap
Bilaga 13.7 i kallelsen: Utbildningsplan folkhälsovetenskap
Bilaga 12.8 i kallelsen: Antagningsstatistik master 2013-2016
Bilaga 12.9 i kallelsen: Missivbrev
Bilaga 12.10 i kallelsen: Kompletterande uppgifter för ställningstagande om eventuellt inrättande
av ämnena fysioterapi och folkhälsovetenskap på master- och forskarnivå
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Delges
Akademichef HVV, administrativ chef HVV, utbildningsledare HVV, Sektionen för antagning och
examen.
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§ 16 Kvalitetsgranskning av kandidatexamen i statsvetenskap
Diarienummer: 2016/2678
Handläggare: Helena Eken Asp
Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 22 september att våren 2017 kvalitetsgranska
kandidatexamen i statsvetenskap för att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet för
de studenter som önskar ta ut en kandidatexamen i statsvetenskap från MDH.
Vid sitt möte den 27 oktober diskuterade fakultetsnämnden vilka aspekter som borde ingå i
granskningen. Diskussionen mynnade i att granskningen borde fokusera på följande aspekter: lärarresurser, forskningsbas och samarbetet med andra lärosäten.
Fakultetsnämnden beslutade
att
att

akademin i ska inkomma med en självvärdering som underlag för kvalitetsgranskningen till
fakultetsnämnden senast den 25 april, samt
•

underlagen för kandidatexamen i statsvetenskap bör besvara följande frågor:
Vilka lärarresurser krävs för att långsiktigt säkerställa kvaliteten i kandidatexamen i
statsvetenskap? Hur ser den planerade utvecklingen av lärar- och handledarresurser
ut de närmaste fem åren (pensionsavgångar, nyanställningar eller liknande)?

•

Vilken kompetensutveckling (både inom forskning och undervisning) är planerad för
nuvarande lärare inom ämnet statsvetenskap de närmaste 24 månaderna?

•

Vilka aktuella forskningsprojekt, forskargrupper och andra nätverk deltar lärarna
inom statsvetenskap i idag? Hur ser forskningssamarbetet ut med andra delar av högskolan och andra lärosäten? Hur ser forskningssamarbetet ut med andra intressenter?

•

På vilket sätt får studenterna ta del av den forskning som idag bedrivs inom ämnet
statsvetenskap vid Mälardalens högskola? Ge exempel från undervisningen.

•

På vilket sätt säkerställs att studenter som ansöker om en kandidatexamen i statsvetenskap från MDH har tillägnat sig ett forskande förhållningssätt?

samt
•

Beskriv samarbetet med andra lärosäten utifrån hur samarbetet stärker kvaliteten för
undervisning, forskning och internationalisering samt hur samarbetet är formaliserat.

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av utbildnings- och forskningshandläggare Helena Eken Asp.
Underlag
Bilaga 16.1 i kallelsen: Besluts-PM
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Bilaga 16.2 i kallelsen: Lärarkompetensmatris
Delges
Akademichef EST, administrativ chef EST samt utbildningsledare EST
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§ 17 Rapport om självvärdering från hållbar utveckling
Diarienummer: 2016/2402
Handläggare: Julia McNamara
På uppdrag av regeringen utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling utifrån kravet i högskolelagen (1 kap. 5 §) att universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd
och rättvisa.
Fokus för utvärderingen är utbildning för hållbar utveckling (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå). Varje lärosäte beskriver detta i en självvärdering utifrån en av UKÄ fastställd vägledning
med anvisningar och bedömningsgrunder. Information om utvärderingens genomförande och
MDH:s arbete med självvärderingen gavs till fakultetsnämnden den 15 december 2016. Underlag
har inhämtas från olika delar av högskolan. Högskolans självvärdering lämnas till UKÄ den 7 mars
2017.
Fakultetsnämnden beslutade
att

bordlägga ärendet till fakultetsnämndens möte den 18 april.

Ärendets föredragning
Ärendet presenterades av dekan Anne Söderlund.
Underlag
Självvärderingen finns tillgänglig efter rektorsbeslut den 6 mars 2017.
Delges
Akademichefer
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§ 18 Jämställdhetsintegrering vid MDH
Handläggare: Marika Hämeenniemi
Marika Hämeenniemi, mångfaldhetsstrateg, och Thomas Wahl, akademichef för akademin
för ekonomi, samhälle och teknik, är samordnare för MDH:s arbete med jämställdhetsintegrering. Ett första utkast till plan för hur MDH:s arbete med denna process ska se ut år 20172019 ska finnas klart 15 mars och den slutgiltiga planen ska redovisas för regeringen 15 maj.
Följande tre områden föreslås ligga som grund för den kommande planen med jämställdhetsintegrering:
1. Utbildningarnas form och innehåll
2. Forskningens villkor
3. Det akademiska ledarskapet
Samordnarna vill involvera nämnden i processen genom en kort presentation och diskussion.
Vid kommande sammanträde fortsätter och fördjupas dialogen.
Föredragande: Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg och Thomas Wahl, akademichef EST
Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen

Ärendets föredragning
Ärendet föredrogs av mångfaldsstrateg Marika Hämeeniemi och akademichef för EST Thomas Wahl.
Underlag
Bilaga 18.1 i kallelsen: JiHU – problem, mål och aktiviteter vid MDH
Bilaga 18.2 i kallelsen: Inventera – vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin
Delges
-

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

Nr1:2017

2017-03-07

2017/065

Fakultetsnämnden

PROTOKOLL

§ 19 Rapporter
Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå rapporterade från arbetet med det
pedagogiska priset. Nomineringskommittén hade inledningsvis 89 nomineringar av 43 personer eller grupper att ta ställning till. Det pedagogiska priset kommer att tilldelas KarKrister Lindholm i kategorin undervisningsinsatser och Osman Aytar i kategorin pedagogisk
ledning. Prisutdelningen sker vid Akademisk högtid den 28 april. Vidare rapporterades att
nomineringskommittén under arbetet med att utse pristagarna har noterat ett behov av att se
över underlagen för nomineringar inför nästa utlysning.
Prodekan för forskning och forskarutbildning rapporterade från en Magna Charta workshop
i Skottland. Temat för workshopen var ”Fundamental and Institutional Values in Practice”
och programmet innefattade flera lärorika seminarier och workshops exempelvis lyftes frågan om det finns en konflikt mellan samverkan/samproduktion och lärosätets frihet under
ett pass. Vidare rapporterades från en konferens som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anordnade den 21 februari på temat EU:s stadga för forskare. Det finns en EUstandard (Euraxess) som lärosäten kan ansluta sig till. Mer än 300 lärosäten inom EU har
anslutit sig, norska och holländska lärosäten ligger i framkant medan det är få svenska lärosäten som anslutit sig. Det finns anledning att se över ett eventuellt intresse i att ansluta till
standarden, dels för att säkra upp kvalitetsarbetet men också för att underlätta beskrivningen av arbetsvillkoren, rekryteringsprocessen och karriärmöjligheterna i samband med EU
ansökningar exempelvis Horizon2020.
Dekan rapporterade om att dekangruppen gemensamt föreslagit att alla utskotten tillsammans med nämnden ska på internat i oktober. Ett gemensamt internat fyller flera syften dels
kan det öka gemenskapen inom fakultetsnämndens organisation men också utveckla kopplingen mellan utskotten och nämnden.
Fakultetsnämnden beslutade
att

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

Datum

Beslut

2016-12-08 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Worrada Nookuea, EST ämnet
energi- och miljöteknik
2016-12-08 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Moa Swing Gustafsson, EST ämnet
energi- och miljöteknik
2016-11-22

Antagning till forskarutbildning av Ida Sylwan, EST ämnet energi- och miljöteknik

2016-11-22

Antagning till forskarutbildning av Tin Nwe Aye, UKK ämnet matematik/tillämpad matematik

2016-11-22

Antagning till forskarutbildning av Julieth Castellanos, IDT ämnet datavetenskap

2016-11-22

Antagning till forskarutbildning av Ann-Louise Lindborg, IDT ämnet elektronik

2016-11-22

Antagning till forskarutbildningens senare del av Patrik Gustafsson, UKK
ämnet didaktik

2016-12-20 Antagning till forskarutbildning av Per Bäck, UKK ämnet matematik/tillämpad matematik
2016-12-20 Antagning till forskarutbildning av Daniel Brahneborg, IDT ämnet datavetenskap
2016-12-20 Antagning till forskarutbildning av Per Erik Strandberg, IDT ämnet datavetenskap
2016-12-20 Antagning till forskarutbildning av Johan Sundell, IDT ämnet datavetenskap
2016-12-23 Beviljande av disputation Pornpun Mansatchakun, HVV ämnet vårdvetenskap
2017-01-17

Beviljande av disputation Johannes Rytzler UKK ämnet didaktik

2017-01-23 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Jingjing Song, EST ämnet energioch miljöteknik
2017-01-25 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Erik Flores, IDT ämnet Innovation
och design
2017-01-30 Beviljande av disputation Rose-Marie Johansson Pajala HVV ämnet vårdvetenskap
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2017-02-02 Revidering av övergångsbestämmelser i examensbeskrivningen för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
2017-02-09 Antagning till forskarutbildning av Rong Gu, IDT, ämnet datavetenskap
2017-02-09 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Karl Lundengård, UKK ämnet matematik/tillämpad matematik
2017-02-15 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Markus Wallmyr, IDT ämnet datavetenskap
2017-02-15 Beviljande av försvar av licentiatuppsats Francisco Pozo, IDT ämnet datavetenskap
2017-02-15 Antagning till forskarutbildningens senare del av Robert Aulin, EST, ämnet
energi- och miljöteknik
2017-02-15 Beslut om ändrad sammansättning av betygsnämnd samt byte av reserv vid
Erik Flores, IDT, licentiatseminarium
2017-02-23 Revidering av utbildningsplan för speciallärarprogrammet i lärarlyftet
(XAUM1)

Fakultetsnämnden beslutade
att

notera informationen.
§ 21 Mötet avslutades

