PROTOKOLL
2020-11-26

1
Diarienummer
STYR 2020/2206

Gr a d u a t e S c h o o l

Nämnden för Graduate School, 2020-11-26
Närvarande
Ledamöter
Mikael Sundström
Anne Jerneck
Marta Kolankiewicz
Rola El-Husseini
Annika Bergman Rosamond
Shai Mulinari
Anne Jerneck
Henrik Gutzon Larsen
Anna Sonander
Jan-Olof Nilsson
Jakob Gustavsson

Studierektor, Graduate School
Programansvarig, Development Studies
Programansvarig, Social Studies of Gender
Programansvarig, Middle Eastern Studies
Programansvarig, Global Studies
Metodansvarig, Graduate School
Programansvarig, Development Studies
Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Rättssociologi
Sociologen
Statsvetenskap

Övriga
Lucie Larssonova
Frank Schreier
Yagmur Yilmaz
Bulëza Emerllahu

Graduate School, sekreterare i nämnden
Graduate School
Graduate School
Graduate School

Frånvarande
Leili Laanemets
Christopher Swader
Rebecca Selberg

Socialhögskolan
Programansvarig, Social Scientific Data Analysis
Genusvetenskap

§

Ärende

1.

Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.15.

2.

Utseende av justeringsperson
Programnämnden beslutar att utse Rola El-Husseini att tillsammans med
ordförande justera protokollet.
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3.

Dagordningens godkännande
Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 10
(bilaga §10).

4.

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 28 september, 2020.
Protokoll från möte 28 september, 2020 läggs till handlingarna.

5.

Information från studentrepresentanterna
Inga studentrepresentanter närvarande på mötet.
Jakob Gustatavsson ställer frågan om varför studentrepresentanterna inte är
närvarande. Lucie Larssonova och Mikael Sundström förklarar situationen
angående förra årets studentrepresentanter, samt meddelar att vi har nu fått en
studentrepresentant i styrelsen för detta året. Lucie utforskar varför studenten inte
är med på mötet och återrapporterar.

6.

Information från Graduate School
•

•

•

•

Uppdateringar gällande anställda på Graduate School: Mikael föredrar.
Johanna Hansen har slutat på Graduate School, vilket betyder att vi ha
kunnat utlysa två fasta heltidstjänster. Bulëza Emerllahu och Frank Schreier
är numera fastanställda och Yagmur Yilmaz’ anställning har förlängts med
ett år. Bulëza kommer att vara föräldraledig från och med mars. Milan
Burke är tillbaka och arbetstränar och kommer att jobba ca 20% från och
med januari. Helena Falk jobbar för tillfället 10% på Graduate School.
Uppsats: Mikael presenterar uppdateringar kring januari
uppsatsinlämningen, samt berättar att det förväntas en större
inlämningsrunda. Allt kommer att ske online i januari och vi kommer
förmodligen att ha januari-inlämningstillfället som online moment även
framöver.
Henrik Gutzon Larsen efterfrågar exakta siffror vad gäller det förväntade
uppsatsinlämningar, och Mikael kommer att skicka ut siffrorna efter mötet.
”SASDA: Social Scientific Data Analysis” utvecklingsstatus/uppdateringar:
Christopher Swader är inte närvarande på mötet men Mikael och Shai Mulinari
berättar att programmet är i produktionsläge. Lucie tillägger att kursplanerna
för de första två programkurser kommer att inrättas av Fakultetsstyrelsen på
slutet av januari och godkännas av vår nämnd på februari-mötet.
Allt går enligt plan.
Språkkurserna: Mikael meddelar att språkkurserna i persiska och arabiska,
som var en del av CMES men fortsatt på Graduate School då det fanns mycket
intresse bland studenterna, kommer att ges till våren. Det har pågått mycket
diskussion kring resurser, finansiering mm, och osäkerhet kring om vi
överhuvudtaget skulle kunna behålla och erbjuda kurserna framöver.
Studenterna var mycket missnöjda med osäkerheten, och det var Graduate
School med. Nyligen kom det slutgiltiga beskedet om att båda kurserna
kommer att erbjudas under vårterminen 2021; därefter så kommer arabiska
fortsätta att ges och persiska läggas ner.
Lärare är också välkomna att delta i språkkurserna i mån av plats.
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•

Canvas/Drupal 8: Yagmur och Frank presenterar några uppdateringar. Yagmur
ha varit huvudansvarig för övergången från Live@Lund till Canvas – det pågår
fortfarande ett stort arbete med informationsöverföringen från Graduate
Schools ’course guides’ till kurssidorna på Canvas. Efter samtliga kurssidor är
färdiga så kommer vi även att skapa programsidor.
Frankie talar om Drupal 8 och att Graduate School fick möjligheten att vara
med i alfatestingen av den nya ’CMS (content management system)’.

•

Program-/kursantagning och registrering: Bulëza presenterar planeringstalen
för vårterminens profilkurser samt metodkurser. Vi ha behövt höja
planersingstalen på grund av att vissa program runt Fakulteten har större
studentgrupper i år. Vad gäller metodkurserna så kommer antagningsprocessen
att ske på samma sätt som i våras, dvs. studenterna söker internt och
rangordnar sina kursval enligt prioritet.

7.

Fastställande av Graduate School Examinatorer VT 2021
Bilaga §7
• Beslut om fastställande av Graduate Schools examinatorer VT21 fattades

8.

Fastställande av kursliteratur
Bilaga §8 a-c
• Programnämnden beslutar att gödkänna följande förslag:
o SIMP02 Globalisation, Conflict, Security and the State, 15 hp, VT21
o SIMP28 Critical Feminist Perspectives in Social Theory, 15 hp, VT21
o SIMP38 Historical Aspects of Development, 15 hp, VT21

9.

Ändring i kurslitteratur: SIMM48: Qualitative Analysis and Coding, 7.5 hp,
VT21
Bilaga §9
• Beslut om ändring i kurslitteratur fattades

10.

Fastställande av Graduate School kursutbud VT 2021
Bilaga §10
• Beslut om fastställande av Graduate Schools kursutbud VT21 fattades

14.

Nästa möten
Lucie Larssonova skickar ut en Doodle inför möten i februari, april och juni, 2021.

15.

Diskussionspunkter
- Mikael kommenterar på den digitala formaten av våra styrelsemöten och nämner
att han tycker det fungerat väldigt bra, vilket gruppen håller med om. Vi kommer
därför fortsätta att hålla dessa möten online om vi inte har en punkt som behöver
diskuteras i högre utsträckning; i sådana fall kommer vi att planera in ett
diskussionsmöte där vi träffas fysiskt.

16.

Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 13.59
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Ordförande
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