
 Graduate School  

Nämnden för Graduate School, 2021-06-10 

Närvarande  
Ledamöter 
Mikael Sundström Studierektor, Graduate School 
Shai Mulinari Metodansvarig, Graduate School 
Henrik Gutzon Larsen Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Mimmi Barmark Sociologen  
Jakob Gustavsson Statsvetenskap 
Annika Bergman Rosamond Programansvarig, Global Studies 
Anne Jerneck Programansvarig, Development Studies 
Ghadeer Hussein Studentrepresentant, Development Studies 
Melina Liethmann Studentrepresentant, Development Studies 

Övriga 
Lucie Larssonova Graduate School, sekreterare i nämnden 
Yagmur Yilmaz Graduate School 
Frank Schreier Graduate School 
Katherine Ahlstedt Graduate School 
Elisabet Ohlsson Graduate School 

Frånvarande 
Terese Anving Genusvetenskap  
Rola El-Husseini Programansvarig, Middle Eastern Studies 
Marta Kolankiewicz Programansvarig, Social Studies of Gender  
Christopher Swader Programansvarig, Social Scientific Data Analysis 
Leili Laanemets Socialhögskolan 
Anna Sonander Rättssociologi 
Hani Abou Fadel Studentrepresentant, Global Studies 
Roja Moser Studentrepresentant, Global Studies 

§ Ärende

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.15.
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2. Utseende av justeringsperson 
Programnämnden beslutar att utse Mimmi Barmark att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 

3. Dagordningens godkännande 
Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan ändring. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 19 april 2021. 
 Protokoll från möte 19 april 2021 läggs till handlingarna.  
 

5.  Information från studentrepresentanterna 

- Studenterna informerar om att val inför nästa årets studentrepresentanter 
genomfördes; Ghadeer Hussein valdes för kommande år men det finns 
fortfarande en del positioner som är lediga. Studenterna hoppas på att de kan 
besätta dessa positioner senare under året. 

- Uppsatser och Thesis Preparation Track diskuterades; vissa förstaårsstudenter 
har organiserat aktiviteter kring uppsatsen under sommaren, och undrar ifall 
thesis preparation track kommer att vara aktivt under sommaren eller bara 
under hösten. 
Yagmur Yilmaz svarar att studenterna kommer att få tillgång till Canvas sidan 
för thesis preparation track men det blir inga aktiviteter under sommaren. 
Katherine Anderson Ahlstedt tillägger också att studenterna kommer att få mer 
information om uppsatsaktiviteter som kommer att ske under hösten när dem 
får tillgång till uppsatssidan på Canvas. 

- Studenterna rapporterar om examensceremonin den 9/6, där både Graduate 
School studenter som gick ut 2020 och 2021var med, och berättade att 
ceremonin var väldigt trevlig och rörande, trots att studenterna inte kunde vara 
där personligen, och att ceremonin uppskattades av studenterna.  

 

6. Information från Graduate School 

- Graduate Schools Grupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald: 
Lucie Larssonova & Mikael Sundström rapporterar lite om gruppen, 
bakgrundsinformation och dess status; Ghadeer tillägger att hon är med 
som studentrepresentant och tycker det är spännande att vara en del av 
gruppen. 

- Utbildningsutvärderingsprocessen: Mikael framför. Klarade att få 
studentrepresentation inför träffarna med den externa panelen – både en 
nuvarande student och en alumn. Under denna veckan, tisdag och onsdag, 
hade vi virtuella intervjuer vi Zoom-möten; det blev många bra och gedigna 
diskussioner. Sista mötet var med alla programansvariga och Shai Mulinari, 
och granskarna verkar väldigt nöjda med hur allt gick till. Paneldeltagarna 
skriver just nu sin slutrapport, den 29/6 kommer dem att träffa Mikael och 
representanter från fakultetsledningen.  

- Ekonomi: Mikael informerar om att det senaste året har varit extremt dyrt för 
Graduate School. Den digitala omställningen blev dyr när det gällde att köpa 
in mycket ny utrustning. Vi hade hela tiden räknat med lite minus förra året, i 
år och någorlunda under 2022 på grund av kostnader i samband med SASDA-
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programutvecklingen, plus slutliga fasen av integreringen utav SAMES. Så 
även om vi förväntade oss lite minus, så gick mycket mer än förväntat av vårt 
myndighetskapital åt till coronakostnader. Vi skapade en rapport med idéer 
om hur vi på ett förnuftigt sätt kan spara utan att avbryta det som gjordes. 
Vissa besparingar är relativt enkla att genomföra, då vi har haft några onödiga 
kostnader förknippade med SAMES, inte fått betalt för många tjänster vi 
erbjuder (t.ex. PhD), etc. 
Gällande den ekonomiska sidan, vi uppfyller inte vårt hås-löfte, en viktig 
anledning till detta är att vi ärvde SAMES-programmet med mycket 
begränsad mängd sökande. Vi har många bra idéer för att förhoppningsvis 
förbättra ansökningstalet. Vi kommer att hålla gruppen uppdaterad om detta 
framöver. 

- Ansökningsinformation: Frank Schreier framför antal antagna till våra 
program HT 2021. Vi har just nu 67 antagna studenter till SAGLS, 54 till 
SADVS, 30 till SASDA, 28 till SASSG och 43 till SAMES. 
Mikael diskuterar gissningsaspekten relaterat till antagningstalet, vilket är 
extremt oroväckande, att beslut som är mer eller mindre baserade på 
gissningsarbete har ändå så stora konsekvenser för ekonomin, etc. 

- Uppsats: Katherine presenterar uppdateringar gällande inlämning av uppsatser 
och uppsatsseminarierna. Hittills har allting gått bra och inga studenter har 
underkänts. 43 studenter lämnade in sina uppsatser i maj och 
uppsatsseminarierna ägde rum den 31 maj – 4 juni. Vi fick 17 uppsatser inom 
Statsvetenskap, 5 inom Utvecklingsstudier, 3 i Kulturgeografi, 5 i 
Mellanösternstudier, 5 i Sociologi, 3 i Genus, 3 i Socialt arbete, 2 i Pedagogik. 
Uppsatserna var fördelade på program enligt följande: 7 i SADVS, 14 i 
SAGLS, 5 i SAMES och 17 i SASSG. Ca 39 studenter har hittills anmält att 
de ska lämna in sina uppsatser i augusti. Augusti inlämning är den 5/8 och 
seminarier kommer att ske den 16 augusti – 20 augusti.  

- Ny Graduate School ledarskap 2022 och framåt: Mikaels tjänstgöring slutar 
den 31:e december, 2021. Tjänsten kommer att annonseras ut tidig höst, 
ansökningsperiod och övergång sen höst och överlämning vid årsskifte. 
Gruppen kommer att hållas uppdaterad kring processen. 
 

 
7.  Kursvärderingar  

Bilaga §7 a-g 
• Kursvärderingar för följande kurser läggs till handlingarna: 

o SIMM51The Social Scientific Research Design and Process, HT 
2020 

o SIMS39 Gender, Global Development and Postcolonialism, HT 
2020 

o SIMP02 Globalisation, Conflict, Security and the State, VT 2021 
o SIMP38 Historical Aspects of Development, VT 2021 
o SIMM23 Theory of Science in the Social Sciences, VT 2021 
o SIMM30 Participatory Methods of Change and Development, VT 

2021 
o SIMM16 Introduction to Quantitative Methods, VT 2021 
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8. Ändring i SAMES utbildningsplan, HT 2022 
 Bilaga §8 

• Beslut om ändring i SAMES utbildningsplanen fattades 
 

 
9. Fastställande av Graduate School Examinatorer HT 2021 
 Bilaga §9 

• Beslut om fastställande av Graduate Schools examinatorer HT21 fattades 
 
 
10. Fastställande av ny kursplan 
 Bilaga §10 a-f 

• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 
o SIMZ11 Master's (Two Years) Thesis in Global Studies, VT 2022 
o SIMZ12 Master's (One Year) Thesis in Global Studies, VT 2022 
o SIMZ21 Master's (Two Years) Thesis in Social Studies of Gender, 

VT 2022 
o SIMZ22 Master's (One Year) Thesis in Social Studies of Gender, 

VT 2022 
o SIMZ31 Master's (Two Years) Thesis in Development Studies, VT 

2022 
o SIMZ32 Master's (One Year) Thesis in Development Studies, VT 

2022 
 

 
11.  Fastställande av ny kurslitteratur  

Bilaga §8 a-b 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMP27 Gender, Class, Ethnicity and Sexuality, HT 2021 
o SIMP37 Theories and Issues in Development, HT 2021 

 
 
12.  Ändring i kurslitteratur  

Bilaga §9a-c 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMM51 The Social Scientific Research Design and Process, HT 
2021 

o SIMS39 Gender, Global Development and Postcolonialism, HT 
2021 

o SIMS57 Gender and Politics in the Middle East, HT 2021 
 

13.     Nästa möten 

- 27 september 2021 
- 29 november 2021 

 
 

14.     Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 14.10 
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Vid protokollet: 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 

Mikael Sundström Mimmi Barmark        
Ordförande  Justerare 

Mimmi	Barmark	


