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§

Ärende

1.

Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.15.

2.

Utseende av justeringsperson
Programnämnden beslutar att utse Christopher Swader att tillsammans med
ordförande justera protokollet.
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3.

Dagordningens godkännande
Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan ändring.

4.

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 25 februari 2021.
Protokoll från möte 25 februari 2021 läggs till handlingarna.

5.

Information från studentrepresentanterna
-

6.

Zoomutmattning och ensamhet: Melina Liethmann talar för det andra åriga
mastersstudenter som skriver sina uppsatser just nu; dem flesta tycker att
handledningen fungerar ganska bra online över zoom, men många saknar
kontakt med sina klasskamrater, vilket naturligtvis skulle hända under vanliga
förhållanden, när allting sker på campus (via till exempel när studenter träffas
på biblioteket osv).
Roja Moser tillägger att det finns en medvetenhet bland studenterna om att
universitet förmodligen inte kan göra så mycket åt detta, men studenterna
kände ändå att det kunde vara bra för oss att veta.
Mikael Sundström tackar studenterna för att de delar detta med oss.
Ghadeer Hussein tillägger att zoomutmattning också är mycket vanlig bland de
förstaårsstudenterna. Hon tar också upp Fakultetens ’Campus Online’ initiativ,
specifikt deras online aktiviteter och hur vissa studenter verkligen uppskattar
aktiviteterna medan andra tycker att det bara är ytterligare online-aktiviteter
som bidrar till problemet.
Mikael säger att allt detta är mycket relevant och användbart för oss att höra
eftersom vi för närvarande håller på att prata om att utvärdera hela ’Campus
Online’ initiativet.

Information från Graduate School
-

-

Uppdateringar gällande Corona: Mikael framför och pratar både om slutet
av denna perioden samt början av nästa. Examensarbetet/-seminarier
kommer att ske online, både för maj och augustiinlämningarna. Detta är
redan beslutat för att vi behöver kunna ge klarhet till studenterna. Graduate
School kommer att behålla januari-inlämningstillfället som ett online
moment, även framöver.
Resten av vårterminen 2021 kommer att vara online; för höstterminen
2021 är det nuvarande vrådet att göra liknande som i höstas, dvs. vi bokar
alla rum som vi skulle behöva för campusundervisning, eftersom det alltid
är lättare att ändra dessa bokningar till helt digitala tillfällen.
Programintroduktionen i augusti kommer förmodligen att likna förra årets,
en säker och social distanserad introduktionsdag för de nya studenterna.
Bakom kulisserna har Graduate School arbetat med att samla all Coronarelaterat information under hela pandemins gång, som så småningom
kommer att omvandlas till en slags minirapport för att visa hur Graduate
School har hanterat och reagerat på pandemin.
Graduate School’s grupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald
(JLM):
Mikael berättar att gruppen är något vi har velat göra under lång tid, inte bara
för att vi skulle göra det (vi påmindes av kåren) utan för att det också är något
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-

-

-

-

vi vill verkligen göra och satsa på. Vi har tittat på och fått värdefull feedback
från andra institutioner. Med tanke på att fakultetens JLM-grupp har lagts ner
och ansvaret över dessa frågor har flyttats till prefekterna, kände vi att vår
grupp på Graduate School skapas i rätt tid.
Lucie Larssonova lägger till att Graduate School’s JLM-grupp kommer att
träffas 2-3 gånger per termin, och att Nämnden kommer att ha en stående
punkt på agendan där vi rapporterar från JLM-gruppen.
Programansökningar/antagning: Frank Schreier framför antal HT 2021
programansökningar – Totalt fick vi 1 790 råa ansökningar. Vad gäller
behöriga ansökningar (där studenterna uppfyller engelska och kandidatexamen
kraven) så hade vi 1 005 ansökningar totalt. Vi har antagit ca 90 studenter till
SAGLS, 90 till SADVS, 45 till SASDA, 80 till SASSG och ansökan till
SAMES är fortfarande öppen för sen anmälan. Goda nyheter är att vi hade
minst två stipendie-kandidater per program.
”SASDA: Social Scientific Data Analysis” utvecklingsstatus/uppdateringar:
Mikael berättar att särskilt Chris Swader och Shai Mullinari arbetar hårt på
programmets första kurser. Vi är där vi behöver vara. Mikael spelar upp en
video som skapats av Frank för att marknadsföra programmet och förklarar att
liknande videos kan göras för andra program, kurser, mm.
Utbildningsutvärderingsprocessen: Mikael framför. Graduate School är nu
långt inne i processen. Ett problem som uppstod under processen var att en av
de externa granskarna visade sig ha skärmtrötthet, vilket innebar att hon inte
kunde sitta framför skärmen i flera timmar och gräva i en mängd olika källor.
Vi samlade därför alla källor, tryckte materialet och skickade det till alla
granskare.
Studentmedverkan är ytterligare en utmaning och vi anser detta vara är en
allvarlig brist. Granskningspanelen skulle granska rapporten och därefter
skulle studenterna granska. Studentgranskarna skulle tilldelas av studentkåren
men kåren informerade oss om att de inte kommer att ha tid att utföra
granskningen eller tilldela studenter till panelen. Graduate School planerar
redan åtgärder ifall kåren kommer tillbaka till oss och säger att de inte kan
göra det, för vi kan inte gå utan studentperspektivet. Den 8:e och 9:e juni blir
det ett virtuellt besök; därefter sker det ett samtal med fakulteten och
granskarna.
Uppsatts: Katie presenterar uppdateringar gällande uppsatser och
uppsatskurserna. Nu närmar sig slutet av termin så det är förberedelse på gång
inför maj-uppsatsinlämningen. Studenterna som vill lämna in sin uppsatts den
20/5 måste meddela oss senast den10/5. För augustiinlämningen den 5/8 så
måste studenterna meddela oss senast den 29/7. Alla viktiga datum och
deadlines publiceras på Graduate Schools hemsida.
Denna terminen så har vi 79 nya studenter registrerade på uppsatskursen, ca
20 studenter per program (20 SADVS, 22 SAGLS, 23 SASSG, 14 SAMES),
samt ca 17 omregistrerade studenter. Av dem som är registrerade för första
gången våren 2021 så har 28 studenter huvudområde inom statsvetenskap, 5 i
kulturgeografi, 8 inom utvecklingsstudier, 9 i sociologi, 7 i socialt arbete, 3 i
socialantropologi, 3 i genusvetenskap och 2 i pedagogik; inga studenter med
huvudområde i rättssociologi denna terminen.
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Utöver detta så håller vi för närvarande på med att uppdatera alla
uppsatskursplaner inför våren 2022. Kursplanerna kommer att presenternas för
Nämnden på mötet i antingen juni eller i september.

7.

Kursvärderingar
Bilaga §7
Kursvärderingen för SIMS53 HT 2020 läggs till handlingarna.

8.

Fastställande av ny kurslitteratur
Bilaga §8 a-c
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:
o SIMP01 Introduction to Global Studies, 15 hp, HT21
o SIMP55 The Process of Social Research, 15 hp, HT21
o SIMM61 Quantitative Data Analysis in R, 15 hp, HT21

9.

Ändring i kurslitteratur
Bilaga §9a-b
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:
o SIMS40 AI in Society, 15 hp, HT21
o SIMP45 Introduction to Middle Eastern Studies, 15 hp, HT21

11.

Nästa möte
-

10 juni 2021

12.

Diskussionspunkter
Marta tar upp frågan om antalet sidor i litteraturlistorna i Graduate Schools
profilkurser, då det verkar varierar sig mycket mellan kurserna.
Mikael nämner att detta är något vi behöver diskutera i vårt möte med
programansvariga, så på biskopshuset.
Framkallade en större diskussion om något vi behöver diskutera inom Nämnden
längre fram.

13.

Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 14.20
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