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§  Ärende 
 
1. Presentationsrunda 
 
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 tillägg. Tillägg: Sara Goodman 
önskar ta upp frågan om metodkursens obligatorium. 
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4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från den 22 maj 2014. 
 
 Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan kommentarer. 
 
5.  Meddelanden  

 - Jan Schultze rapporterar att nya studentrepresentanter ska väljas av kåren inom kort. 
 - Lena Örnberg har skickat ut statistik för masterantagningen för ht 2014. Global studies 21 

studenter; Social Studies of Gender 25 studenter; Developement Studies 28 studenter. 
Endast en ansökningsomgång var öppen i år. Dock var Social Studies of Gender öppen för 
sen anmälan vilket kan vara en förklaring till att den gruppen är större än den varit tidigare. 
Alla studenter är ännu inte registrerade eftersom de måste uppvisa examensbevis innan 
registrering kan ske. 

 - Rapport för höstens metodkurser (SIMM31, SIMM22, SIMM24, SIMM28, SIMM30). Ännu 
är inte antagningstalen för dessa kurser klara. Studenter från andra masterprogram kan 
söka liksom utbytesstudenter och GDG One-year master. Lena lyfter frågan om framtiden 
för kursen SIMM22 eftersom flera institutioner nu skapar egna metodkurser på masternivå. 

 - Vårterminens metodkurser (SIMM23, SIMM25, SIMM27, SIMM29, SIMM30).  
 - Lena delar ut en översikt över samtliga SIM-kurser. Jan Schultze lyfter en synpunkt från 

studenterna om att SIMM23 och SIMM24 är mycket lika. Kort diskussion om detta, frågan 
har också diskuterats lärare emellan. Viktigt att studenterna informeras om kursernas 
innehåll så att de kan göra ett väl övervägt val. 

  
 
 6.  Riktlinjer för uppsatsskrivande 
  
 Kombinationen av program och huvudområde gör att uppsatskursen blir komplicerad. Institu-

tionerna har olika riktlinjer och olika upplägg för handledning, examination etc. Uppsats-
kursens utformning har diskuterats tidigare i programnämnden. Önskemål om nedskrivna rikt-
linjer för Graduate School har kommit från en institutionskoordinator. Detta för att underlätta 
för handledare, examinatorer, administratörer och studenter. Lena har författat ett utkast till 
sådana riktlinjer. Diskussion om detta: 
- Riktlinjer är bra men svårt att få dem enhetliga för olika institutioner. 
- Formulera möjlighet att skapa en överenskommelse mellan student och handledare som 

komplement till riktlinjerna. 
- Tydligare deadlines för studenter och handledare för att säkerställa att handledningen 

kommer igång efterfrågas. 
- Studenternas rättigheter kan formuleras tydligare eller bifogas. Vad kan studenten förvänta 

sig? 
- Mindre specifikt om antal timmar för handledning eller mer specifikt om detta, i händelse 

av att handledningen ”går snett”. 
- Hur ska handledaren hantera uppsatser som inte bedöms bli godkända vid examinationen? 

Bör de kontakta kurskoordinatorn? Studenterna måste också vara självständiga i arbetet. 
- Instruktioner för examinatorer med riktlinjer för betygssättning efterfrågas. Instruktioner 

finns men inte riktlinjer för betygssättning. Bör detta ligga på institutionsnivå? Dolf arbetar 
just nu med detta i en arbetsgrupp. Studentkåren har också lyft frågan om betygssättning. 

- Vi behöver ett dokument att använda när något går fel. 
- Helena och Lena ska revidera dokumentet och lägga fram ett utkast inför nästa möte. 

 
 
7.  Planerade aktiviteter på Graduate School för höstterminen 
  

- Vi förbättrar processen för kursutvärderingar 
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- ”Reflection seminar” och karriärseminarium arrangeras av Lena Örnberg i samarbete 
med Helena Petré. Deltagande kommer att vara helt frivilligt för studenterna. 

- Workshops på SIMM31 och SIMM22 
 
Kursutvärderingarna skapas i programmet Survey & Report av utbildningskoordinatorn. 
Kursansvariga ansvarar för att studenterna för utvärderingen. Graduate School arrangerar 
uppföljningsmöten med lärarna för att diskutera resultatet. Men i denna process finns inget tillfälle 
för återkoppling till studenterna. För att komma tillrätta med detta föreslås att kursombud ska väljas 
och att dessa ska bjudas in till uppföljningsmöten med kursansvariga och personal från Graduate 
School. 
 
Programnämnden beslutar att pröva den föreslagna modellen under ht 14. 
 
För vårterminen: “Development Practitioner Seminars” och “Master’s Conference”. 
 
 
 
8. Övriga frågor 
 
Sara Goodman lyfter frågan om obligatorisk metodkurs (SIMM31) för GDG-programmen. Ska vi 
återgå till valfrihet? Om inte, vilken kurs ska i så fall vara den obligatoriska kursen? Ordförande 
föreslår att dessa frågor diskuteras på vårterminen. Erfarenheterna av SIMM31 som obligatorisk kurs 
för GDG-programmen ska utvärderas efter HT14, men detta kan inte göras redan i november då 
kursen precis har börjat. I samband med utvärderingen av SIMM31 föreslås en generell diskussion 
om utbudet av metodkurser och vilka som ska vara obligatoriska för programstudenterna. Sara 
Goodman önskar en öppen diskussion om hur Graduate Schools metodkurser ska kunna skräddarsys 
mer för GDG-programmen.  
 
Dolf rapporterar om en nyligen publicerad stor almuniundersökning om Lunds och Uppsala 
universitet. En aspekt som framkom var att nivån i masterprogrammen var låg i förhållande till 
grundutbildningen. Rekommenderad läsning för nämndens ledamöter. Möjligen kan vi få ut 
detaljerade data för Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund? 
 
 
  
  
 
Vid protokollet:  
 
 
 
 
 
Helena Falk 
Sekreterare 
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