PROTOKOLL
2021-11-29

1
Diarienummer
STYR 2022/48

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

Nämnden för Graduate School, 2021-11-29
Närvarande
Ledamöter
Mikael Sundström
Christopher Swader
Shai Mulinari
Kadri Kuusk
Jakob Gustavsson
Rola El-Husseini
Annika Bergman Rosamond
Ghadeer Hussein
Yente Meijers

Studierektor, Graduate School
Programansvarig, Social Scientific Data Analysis
Metodansvarig, Graduate School
Metodansvarig, Graduate School
Statsvetenskap
Programansvarig, Middle Eastern Studies
Programansvarig, Global Studies
Studentrepresentant, Development Studies
Studentrepresentant, Social Scientific Data Analysis

Övriga
Lucie Larssonova
Frank Schreier
Katherine Ahlstedt

Graduate School, sekreterare i nämnden
Graduate School
Graduate School

Frånvarande
Henrik Gutzon Larsen
Terese Anving
Marta Kolankiewicz
Leili Laanemets
Anna Sonander
Mimmi Barmark
Anne Jerneck

Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Genusvetenskap
Programansvarig, Social Studies of Gender
Socialhögskolan
Rättssociologi
Sociologen
Programansvarig, Development Studies

§

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 utan ändring.

4.

Genomgång av föregående mötesprotokoll från 27 september 2021.
Protokoll från möte 27 september 2021 läggs till handlingarna.

5.

Information från studentrepresentanterna

6.

-

Yente Meijers har inte mycket att rapportera än. Många SSDA studenter
letar efter sätt att interagera sig själva med andra programstudenter, de
känner sig lite isolerade; SSDA-studenterna är även lite förvirrade kring
vårens kurser – hur de väljer sina kurser, registrera sig osv. Mikael
Sundström nämner att vi kommer att lägga till denna information i
kommande ’Newsflash’ utskick.

-

Ghadeer Hussein har uppdateringar från andraårsstudenter angående deras
examensarbetesförslag – det har varit mycket att hantera för studenterna,
specifikt för praktikstudenterna. Studenterna rapporterar en tung
arbetsbörda och förstår inte varför de inte kan få sina handledare tilldelade
till dem tidigare, eftersom uppsatsförslagen lämnas in i november men
handledaren tilldelas inte förrän våren 2022 terminsstart i januari. Mikael
berättar att examensarbeten kommer att vara en stor sak som kommer att
pratas om under de kommande åren. Ghadeer nämner också att bättre
samordning mellan praktikkursernas inlämningar och datum för uppgifter
som rör uppsats/-förslag skulle vara till stor hjälp.

Information från Graduate School
-

Ny ledning på Graduate School: Christopher Swader berättar att han
kommer tar på sig rollen som Graduate Schools Studierektor och Helen
Wiman blir administrativ teamledare från och med årsskifte. Utåt, för
studenterna, borde detta inte innebära en märkbar förändring, men internt
kommer det att ske lite av ett skift i arbetsuppgifterna eftersom Chris’ roll
kommer att skilja sig från Mickes roll. Tre tidsbegränsade anställningar
utlyses just nu, med deadline den 1 december.

-

Antagning till program 2022: Frank Schreier framför. Presumtiva
studenter söker programmen just nu. Deadline för ansökningar är den 17
januari och deadline för dokument/bilagor till deras ansökningar är 1
februari.

-

Uppsatssiffror: Katherine Anderson Ahlstedt berättar att, gällande januari
uppsatsinlämningen, så kommer studenterna att meddela oss senast den 13
december om de kommer att lämna in eller inte; det handlar om 25
studenter som kan eventuellt lämna in deras uppsatser i januari. Vi behöver
diskutera Pedagogik som huvudämne och hur vi formellt kommer att
examinera dessa studenter eftersom vi inte längre erbjuder detta
huvudämne som ett alternativ på Graduate School. Deadline för
avhandlingsförslag är i kväll.

-

Ekonomi: I april tog Fakulteten kontakt med oss eftersom de var oroliga
över hur det gick för Graduate School ekonomiskt. Vi hade en förväntad
dipp, Mikael skrev en rapport om den ekonomiska situationen i maj, och vi

3

har fortfarande inte hört något tillbaka från Fakulteten, vilket är lite
överraskande. Studierektorn har ett formellt budgetmöte med fakulteten
imorgon, påminde dem återigen om de punkter vi ville veta mer om och
vill ha återkoppling på.
-

Methods workshops: Workshops som anordnas av Graduate School men
bekostas av fakulteten. Vem som helst kan komma med förslag på en
metodverkstadskurs och bör då vända sig till Nils Gustafsson. Det pratas
om att skapa en metodcentrum på Fakulteten.

7.

Information från Graduate Schools Grupp för jämställdhet, likabehandling
och mångfald
- Ghadeer berättar om två konkreta förändringar som gruppen infört: en för
kursutvärderingarna och en för kursliteraturinformation i ’Course Management
Information’ guiden – Ghadeer visar före och efter bilder, hur
kursutvärderingarna och ’CMI’ såg ut innan och efter förändringarna.

8.

Kursvärderingar
Bilaga §8 a-c
• Kursvärderingar för följande kurser läggs till handlingarna:
o SIMM34 Digital Media Research, VT 2021
o SIMP28 Critical Feminist Perspectives in Social Theory, VT 2021
o SIMP37 Theories and Issues in Development, HT 2021

9.

Fastställande av Graduate School Examinatorer VT 2022
Bilaga §9
• Beslut om fastställande av Graduate Schools examinatorer VT 2022 fattades

10.

Fastställande av ny kursplan
Bilaga §10 a-c
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:
o SIMM56 Process Tracing, VT 2022
o SIMS49 Continuity and Change in the Study of the Middle East,
HT 2022
o SIMS58 Social Media and Democracy, HT 2022

11.

Fastställande av ny kurslitteratur
Bilaga §11 a-c
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:
o SIMP56 Using Social Theory, VT 2022
o SIMM55 Research Interviews, VT 2022
o SIMM56 Process Tracing, VT 2022
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12.

Ändring i kurslitteratur
Bilaga §12a-b
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:
o SIMP28 Critical Feminist Perspectives in Social Theory, VT 2022
o SIMM48 Qualitative Analysis and Coding (using software), VT
2022

13.

Nästa möten
-

14.

22 februari 2022
21 april 2022
09 juni 2022

Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 14.19

Vid protokollet:
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Ordförande
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