
 Graduate School  

Nämnden för Graduate School, 2022-06-09 

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

Scientific Data Analysis 
Shai Mulinari Metodansvarig, Graduate School 
Annika Bergman Rosamond Programansvarig, Global Studies 
Jakob Gustavsson Statsvetenskap 
Rola El-Husseini Programansvarig, Middle Eastern Studies 
Anna Sonander Rättssociologi 
Ghadeer Hussein Studentrepresentant, Development Studies 

Övriga 
Lucie Larssonova Graduate School, sekreterare i nämnden 
Katherine Ahlstedt Graduate School 
Bulëza Emerllahu Graduate School 
Daniella Nilsson Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 

Frånvarande 
Marta Kolankiewicz   Programansvarig, Social Studies of Gender  
Mimmi Barmark Sociologen 
Mikhail Martynovich Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Anne Jerneck Programansvarig, Development Studies 
Terese Anving Genusvetenskap  
Leili Laanemets Socialhögskolan 
Yente Meijers Studentrepresentant, Samhällsvetenskaplig dataanalys 
Vitus Mayr Studentrepresentant, Globala studier 
Patrycja Natołoczna Studentrepresentant, Genusstudier 
Sara Yusuf Muse Studentrepresentant, Genusstudier 

§ Ärende

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas kl. 13.20.
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2. Utseende av justeringsperson
Programnämnden beslutar att utse Annika Bergman Rosamond att tillsammans
med ordförande justera protokollet.

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

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 21 april 2022.
Protokoll från möte 21 april 2022 läggs till handlingarna.

5. Information från studentrepresentanterna

- Ghadeer nämner att studenterna inte har några uppdateringar, förutom att
alla var extremt nöjda med examensceremonin. Studenterna ville meddela
att dem tyckte att ceremonin var väldigt väl organiserad.

- Christopher tar upp ett problem gällande kurslitteratur som lyfts av några
studenter tidigare – det har funnits tillfällen där studenterna har inte kunnat
få tag i kursböckerna. Daniella från fakultetens bibliotek förklarar lite om
bibliotekets policy, att för varje kurs köper dem in 1 exemplar per 10
studenter. När det finns en e-bok så väljer biblioteket alltid att köpa in e-
boken. Det finns möjlighet att köpa in fler böcker vid behov så om vi har
fler studenter än förväntats i en kurs så kan vi meddela Daniella.

6. Information från Graduate School

- Uppdatering, omstrukturering SIMM51: Shai presenterar. Vi har beslutat
att göra betydande förändringar av SIMM51 till hösten 2023 – dela upp
kursen i två block – det första blocket blir SIMM52, en kurs på 7,5 poäng,
och inom det efterföljande blocket planerar vi att utveckla en rad nya
kurser – dessa fyra eller fem kurser kommer studenterna att kunna välja
själva. Fyra av dessa kurser kommer att skräddarsys för Graduate Schools
fyra program, och den 5:e kommer att skräddarsys för studenter utanför
Graduate School. Planen är konkret utveckla dessa sex kurser nu under
hösten och ha kursplanerna klara i november/december, och sedan
presentera dem för styrelsen i början av 2023. För tillfället har vi
identifierat kursansvariga för tre/fyra av dessa sex kurser. Vår plan är att
hitta och bekräfta kursansvariga för samtliga kurser under de kommande
veckorna.

- Uppdatering, antagning till program 2022: Chris presenterar. Den 20 maj
hade vi en deadline för icke-EU-studenter att betala sina studieavgifter.
Ungefär 40 % av våra studenter brukar vara avgiftsskyldiga så denna
deadline är viktig. Vi förväntar oss (ca) följande antal studenter i varje
program: SADVS: 22–29; SASSG: 18–22; SAGLS: 29–36; SAMES: 20–
SASDA: 24-29.

- Graduate School uppsatser: Chris berättar om ett evenemang i slutet av
oktober för Graduate School och dess samarbetspartners. Handledning och
ritklinjer togs upp och diskuterades.
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7. Information från Graduate Schools Grupp för jämställdhet, likabehandling
och mångfald
- Lucie presenterar. Under terminens sista par träffar har gruppen framför allt

fokuserat på att diskutera och hitta arbetsformer med studentfeedback vi får i
våra kursutvärderingar och frågor relaterade till tillgänglighet och migration.
För att bemöta feedback från studenterna har vi utvecklat ett dokument som
handlar om kulturen i klassrummet och kommer att vara tillgänglig för alla
som undervisar på Graduate School kurser – förhoppningen är att detta
kommer att fungera förebyggande som en åtgärd mot att minska missförstånd
eller konflikter mellan lärare och studenter. Vi kommer också att revidera de
delar av våra kursutvärderingar som rör frågor om jämställdhet, mångfald,
diskriminering osv. Vi har nu även tagit fram en plan för hur vi ska arbeta med
flera migrationsfrågor som gruppen har identifierat, så detta kommer definitivt
att bli en av våra fokusområden nästa termin.

8. Kursvärderingar
Bilaga §8 a-i
• Kursvärderingar för följande kurser läggs till handlingarna:

o SIMM61 Quantitative Analysis in R, HT 2021

o SIMS51 Middle Eastern Refugees in the Global North, HT 2021

o SIMS53 Environment and Sustainable Development in the Middle
East, HT 2021

o SIMS55 Islam and the Politics of Everyday Life in the Middle East,
HT 2021

o SIMS39 Gender, Global Development and Postcolonialism, HT
2021

o SIMP02 Globalisation, Conflict, Security and the State, VT 2022

o SIMP38 Historical Aspects of Development, VT 2022

o SIMP56 Using Social Theory, VT 2022

o SIMM34 Digital Media Research, VT 2022

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

capuslam 2022-06-09.

10. Ändring i SAMES utbildningsplan, HT 2023
Bilaga §10
• Beslut om ändring i SAMES utbildningsplanen fattades per capsulam 2022-05-

09.

11. Ändring i SASDA utbildningsplan, HT 2022
Bilaga §11
• Beslut om ändring i SASDA utbildningsplanen fattades av fakultetsledningen.
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12. Fastställande av ny kursplan: SIMZ51 Master's (Two Years) Thesis in Social
Scientific Data Analysis, 30 credits, VT 2023
Bilaga §12
• Beslut om fastställande av kursplan fattades per capsulam 2022-06-09.

13. Ändring i kurslitteratur: SIMS40 AI in Society, HT 2022
Bilaga §13
• Beslut om ändring i kurslitteratur fattades per capsulam 2022-06-09.

14. Nästa möte

- 22 september 2022
- 24 november 2022

15. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 14.00

16. Övrigt
Jakob avgår som Studierektor och Rikard Bengtsson kommer att ersätta honom.
Kommande Doodle förfrågningar och inbjudningar till styrelsemöten borde därför
skickas till både Jakob och Rikard.

Vid protokollet: 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 

Christopher Swader Annika Bergman Rosamond 
Ordförande  Justerare 


