
 Graduate School  

Nämnden för Graduate School, 2022-04-21 

Närvarande  
Ledamöter 
Christopher Swader Studierektor, Graduate School / Programansvarig, Social 

Scientific Data Analysis 
Shai Mulinari Metodansvarig, Graduate School 
Kadri Kuusk Metodansvarig, Graduate School 
Mikhail Martynovich Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Anne Jerneck Programansvarig, Development Studies 
Annika Bergman Rosamond Programansvarig, Global Studies 
Marta Kolankiewicz        Programansvarig, Social Studies of Gender  
Jakob Gustavsson Statsvetenskap 
Rola El-Husseini Programansvarig, Middle Eastern Studies 
Anna Sonander Rättssociologi 
Mimmi Barmark Sociologen 
Ghadeer Hussein Studentrepresentant, Development Studies 
Yente Meijers Studentrepresentant, Social Scientific Data Analysis 
Vitus Mayr Studentrepresentant, Global Studies 
Elsa Hilltorp Studentrepresentant, Global Studies 

Övriga 
Lucie Larssonova Graduate School, sekreterare i nämnden 
Frank Schreier Graduate School 
Katherine Ahlstedt Graduate School 
Pernilla Karlsson Graduate School 
Yagmur Yilmaz Graduate School 
Bulëza Emerllahu Graduate School 

Frånvarande 
Terese Anving Genusvetenskap 
Leili Laanemets Socialhögskolan 

§ Ärende

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.15.

2022-04-21 
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2. Utseende av justeringsperson 
Programnämnden beslutar att utse Anne Jerneck att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
 

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

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 22 februari 2022. 
 Protokoll från möte 22 februari 2022 läggs till handlingarna.  
 

5.  Information från studentrepresentanterna 

- Graduate Schools studentråd har inte träffats nyligen, men Yente nämnde 
att studenterna skulle vilja ha fler gemensamma aktiviteter, så som ’writing 
retreats’. Det pågår också diskussioner om ansökningsprocessen inför de 
valbara metodkurserna. En första återkoppling från studenterna visar att 
metodkursernas första veckor delvis utgör en upprepning av tidigare kurser. 

- Katherine nämner att två ’writing retreats’ har erbjudits sedan senaste 
styrelsemötet i februari, och att det då fanns utrymme för många fler 
studenter än de som hade anmält sig.  

- Christopher ser fram emot att få mer återkoppling från studenterna om 
ansökningsprocessen och de valbara metodkurserna.    

 

6. Information från Graduate School  

- Programansvarig SAGLS: Från och med 2022-07-01 blir Catia Gregoratti 
programdirektör för Globala studier (SAGLS).   

- Programansvarigas roll 2023: Rollen som programansvarig kommer att 
utökas till 20 procent (från och med januari 2023). Programansvariga 
kommer att få en aktivare roll i antagningsprocessen till programmen och 
mer tid och utrymme för dialog med studentrepresentanterna.  

- Omstrukturering SIMM51: SIMM51 är Fakultetens största kurs på 
avancerad nivå, vilket gör den väldigt svår att omarbeta. Kursen tas inte 
bara av studenter från fyra av Graduate Schools fem program, utan även av 
studenter från andra program vid Fakulteten. Kursen kommer att genomgå 
mindre ändringar inför hösten 2022 och en total omstrukturering inför 
hösten 2023.   
2022: Marta presenterade planerna inför den mindre förändringen (vilket 
inte kommer att påverka kursplanen) baserat på kursutvärderingar och 
studentfeedback. Klasserna kommer att delas upp mer tematiskt och 
schemaläggningen av aktiviteter ändras.  
2023: Shai informerade om förslagen att dela upp SIMM51 i två 7.5 hp 
kurser; den första kursen (november-december) kommer att i stort bygga 
på SIMM51 men i en krympt version, medan den andra halvan (7.5 hp) 
(december-januari) kommer att bli valbar mellan flera olika 7.5 
metodkurser.  
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Ghadeer och Vitus meddelade att studenterna saknar koppling till 
sitthuvudämne och därför önskar att få börja arbeta med sina huvudämnen 
och respektive institutioner tidigare i programmet. Shai svarar att det skulle 
vara svårt att åstadkomma detta i den nya versionen av SIMM51 eftersom 
det finns många icke-Graduate School studenter i kursen, men att det 
definitivt är något som är värt att diskutera gällande andra delar av 
programmen. 

- Antagning till program 2022: Frank framförde och presenterade nuvarande 
antagningssiffror. Efter 20 maj, som är deadline för avgiftsskyldiga 
studenter att betala sina studieavgifter, får vi en bättre bild av hur många 
studenter som verkligen kommer. SAMES programmet är öppet för sen 
anmälan.  

 
7.  Information från Graduate Schools Grupp för jämställdhet, likabehandling 

och mångfald 
- Uppdateringar från gruppen kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte den 

9/6.  
 

 
8.  Fastställande av ny kursplan 
 Bilaga §8 a-b 

• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 
o SIMR45 Samhällsvetenskap: Praktik, 30 hp, HT 2022 
o SIMR46 Samhällsvetenskap: Praktik, 15 hp, HT 2022 

 
 
9. Ändring i kursplan: SIMR50 Samhällsvetenskap: Fältarbete, 15 hp, HT 2022  
 Bilaga §9 

• Beslut om fastställande av kursplan fattades.  
 
 

10.     Fastställande av ny kurslitteratur  
Bilaga §10 a-c 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMS49 Mellanösternstudier: Kontinuitet och förändring inom 
Mellanöstern, 15 hp, HT 2022 

o SIMS58 Sociala medier och demokrati, 7.5 hp, HT 2022 

o SIMM71 Datavetenskaplig innehållsanalys för samhällsvetenskap, 
7.5 hp, HT 2022 

o SIMR45 Samhällsvetenskap: Praktik, 30 hp, HT 2022 
o SIMR46 Samhällsvetenskap: Praktik, 15 hp, HT 2022 

 

11. Nästa möte 

- 09 juni 2022 
 

 
12.     Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 14.15 
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Vid protokollet:  

 

 

 

 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 

 
 

     
Christopher Swader  Anne Jerneck 
Ordförande    Justerare 

 


