
 Graduate School  

Nämnden för Graduate School, 2021-09-27 

Närvarande  
Ledamöter 
Mikael Sundström Studierektor, Graduate School 
Shai Mulinari Metodansvarig, Graduate School 
Jakob Gustavsson Statsvetenskap 
Anne Jerneck Programansvarig, Development Studies 
Ghadeer Hussein Studentrepresentant, Development Studies 
Rola El-Husseini Programansvarig, Middle Eastern Studies 
Marta Kolankiewicz Programansvarig, Social Studies of Gender 
Anna Sonander Rättssociologi 
Terese Anving Genusvetenskap  

Övriga 
Lucie Larssonova Graduate School, sekreterare i nämnden 
Frank Schreier Graduate School 
Katherine Ahlstedt Graduate School 
Annika Hughes Graduate School 
Milan Burke Graduate School 

Frånvarande 
Henrik Gutzon Larsen Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Mimmi Barmark Sociologen  
Annika Bergman Rosamond Programansvarig, Global Studies 
Christopher Swader Programansvarig, Social Scientific Data Analysis 
Leili Laanemets Socialhögskolan 

§ Ärende

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.15.

2. Utseende av justeringsperson
Programnämnden beslutar att utse Marta Kolankiewicz 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 10 juni 2021. 
 Protokoll från möte 10 juni 2021 läggs till handlingarna.  
 

5.  Information från studentrepresentanterna 

- Ghadeer Hussein har inte så många uppdateringar att ta upp, men ville dela 
med sig av att studentkåren var en del i kvalitetsdialogerna på Graduate 
School, vilket i sin tur bidrog till större diskussioner och intern dialog inom 
kåren.  

6. Information från Graduate School 

- Ny Graduate School ledarskap 2022 och framåt: Mikael Sundströms 
tjänstgöring slutar den 31:e december, 2021. Mikael berättar att han är inte 
riktigt nöjd med vart ledningen är i processen tidsmässigt, men baksidan av 
det är att de har insett detta och verkar jobba hårt för att få igång 
processen. Gruppen kommer att hållas uppdaterad. 

- Utvecklingsplaner för Masterprogrammet i Mellanösternstudier (SAMES): 
Mikael förklarar att SAMES-programmet lockar inte tillräckligt med 
studenter, fick en bättre kull i år, men fortfarande lite under det antalet som 
förväntas. Problemet är att vi måste ta emot mer eller mindre alla sökande, 
vilket innebär att vi tar in studenter som inte riktigt är förbereda för 
programmets nivå, vilket innebär att vi har många som hoppar av. Vi har 
kortsiktiga och långsiktiga planer för att hantera detta. 
Rola El-Husseini berättar att kortsiktiga planerna innebär kampanjplaner, 
så som en video för att marknadsföra programmet; långsiktiga planerna 
innefattar en hel omarbetning av programmet, förslag om att ha tre olika 
riktningar mm.  
Vi är fortfarande i ett tidigt skede så vi skulle vilja ha feedback från 
institutionerna för potentiella synergier.  

- Thesis Preparation Track (TPT): Rola representerar den akademiska 
parten; biblioteksparten har tidigare varit Maja Carlson men hon är på väg 
att lämna så det kommer in en ersättare så småningom. Rola hade möte 
med Maja i fredags där dem diskuterade hur TPT kan återupplivas och öka 
närvaron, både online- och IRL -workshops, gråzoner, genomförbarhet av 
ämnen (tid, projektets omfattning, tillgång till fältet), revideringar av några 
av de saker de lär sig i SIMM51 osv.  

- Studentsiffror (antagning, praktik, uppsats): Frankie Schreier börjar med 
att informera gruppen om nuvarande antal antagna studenter till 
programmen: SAGLS har en ökning med 13 studenter sedan hösten 2020; 
SAMES har en ökning med 5; SASSG tappade 2, SADVS är exakt samma 
siffra. Totalt så har vi149 nyantagna studenter på Graduate School, vilket 
är en total ökning med 16 studenter från förra året. Frank berättar om 
regionerna som våra nya studenter kommer i från. Antagningssiffrorna till 
våra profilkurser ser ganska lika ut som antagningssiffrorna för 
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programmen, med undantag för ett fåtal studenter som läser kurserna som 
fristående (ej SIMP55, SASDAs profilkurs, eftersom den kursen inte var 
öppen för externa studenter). 
Lucie Larssonova informerar om antal studenter antagna till 
praktikkurserna och fältkursen. Vi har 44 antaga studenter på SIMR43, den 
30 hp praktikkursen, och 3 antagna studenter på SIMR44, den 15 hp 
praktikkursen. På fältkursen är det 4 antagna studenter.  
Katherine Ahlstedt presenterar uppsatsinlämningssiffror: i maj 2021 hade 
vi 43 inlämningar, och i augusti 2021 fick vi 32 inlämningar. Januari 
inlämning kommer att vara online, oavsett Covid-restriktioner, och detta 
kommer att vara fallet även framöver för att kunna ackommodera 
internationella studenter. Katie kommer att skicka ut VT22 siffrorna till 
institutionerna om någon vecka.  

- Övrigt:  
o Ekonomi: Graduate School har haft det svårt ekonomiskt på grund av 

Corona, ätit djupt in i vårt myndighetskapital, men vi tar oss genom 
utvecklingen av SASDA och långvariga revisioner av SAMES. Inga 
större uppdateringar för tillfället, Fakultetsledningen har påmints om 
den inskickade rapporten om Graduate Schools ekonomi, och att vi 
måste få mer information om hur vi ska gå tillväga. Vi har inte 
uppfyllt vårt HÅS-löfte de senaste två åren. Kommer att hålla 
styrelsen uppdaterad om vad vi behöver göra framöver.  

o Praktikant: Graduate School har anställt en studentpraktikant som 
är även en Graduate School student och som läser praktikkursen. 
Andrea praktiserar hos oss 2021-08-16 – 2022-01-14 och jobbar 
mest med olika projekt som är riktade mot våra nuvarande 
studenter.  

o SIMM51 revisioner: Vi kommer att ha antingen 8 eller 9 grupper i 
år, vilket redan där är ett problem, kommer att göra det för 
generiskt för vissa studenter och för svårt för andra. Kursen 
kommer revideras och den nya versionen blir färdig från och med 
hösten 2023. 

o Social Scientific Data Analysis (SASDA) utveckling: Allt går 
framåt enligt plan. 

 
 

7.  Information från Graduate Schools Grupp för jämställdhet, likabehandling 
och mångfald 
- Ghadeer Hussein lyfter fram två huvudsakliga saker som pågår just nu i 

gruppen: Gruppen diskuterar kursutvärderingar och hur vi kan förbättra dem 
genom att inkludera fler JLM perspektiv. Utöver detta så diskuterar gruppen 
kurslitteratur och hur vi kan se till så att fler perspektiv/synpunkter inkluderas 
och representeras, kanske genom att implementera några mjuka kvoter. En sak 
som kommer att hända nu framöver är en kartläggning, där vi ta reda på hur 
andra avdelningar arbetar med till exempel kurslitteratur.  
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8.  Kursvärderingar  
Bilaga §8 a-h 
• Kursvärderingar för följande kurser läggs till handlingarna: 

o SIMM25 Fieldwork, VT2021 

o SIMM27 Methods of Text and Discourse Analysis, VT2021 

o SIMM29 Evaluation Research - Theories and Methods, VT2021 

o SIMM32 Quantitative Methods: Multivariate Analysis, VT2021 

o SIMM35 Digital Ethnography, VT2021 

o SIMM48 Qualitative Analysis and Coding, VT2021 

o SIMM49 Experimental Design for Social Scientists, VT2021 

o SIMP46 Middle Eastern Studies: Theory and Society, VT2021 

 
 

9. Kvalitetssäkring: Graduate School’s utvecklingsplan 
 Bilaga §9 

- Micke: Inte ett beslut. Handlingsplanen kommer inte att godkännas av 
fakultetsnämnden förrän den nya studieledaren kommer in - därefter gäller 
handlingsplanen i två år. Tiden är därför nu för GS -styrelsen att driva in idéer i 
handlingsplanen, för efter det kommer den inte att kunna ändras. 

 
 
10. Fastställande av Graduate Schools kursutbud VT2022 
 Bilaga §10 

• Beslut om fastställande av Graduate Schools kursutbud VT2022 fattades. 
 
 
11. Fastställande av ny kursplan 
 Bilaga §11 a-b 

• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 
o SIMP56 Using Social Theory, VT2022 
o SIMM55 Research Interviews, VT2022 

 
 
12.  Ändring i kursplan: SIMZ41 Middle Eastern Studies: Master's (Two Years) 

Thesis, VT 2022 
Bilaga §12 

• Beslut om ändring i SIMZ41 kursplan fattades. 
 

13.     Nästa möte 

- 29 november 2021 
 

 
14.     Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 14.20 
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Vid protokollet: 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 

Mikael Sundström Marta Kolankiewicz 
Ordförande  Justerare 


