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§ Ärende 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas kl. 13. 15. 
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2. Utseende av justeringsperson 

Programnämnden beslutar att utse Rebecca Selberg att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 

3. Dagordningens godkännande 

Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan ändring. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 16 april, 2019. 

Protokoll från möte 16 april, 2019 läggs till handlingarna. 

5. Information från studentrepresentanterna 

Studentrepresentanterna rapporterar följande: 

• Praktikkursen - Carlos informerar om att praktikkursens fasta datum har 
förhindrat vissa studenter från att göra en praktik. 
Mikael Sundström förklarar att det är okej för studenter att åka tidigare eller 
senare, men att praktikavtalet måsta reflektera den korrekta perioden. Lucie 
Larssonova påminner om försäkringsproblematiken, att studenter tecknas av 
studentförsäkring max. två veckor innan kursstart och två veckor efter 
kursstart. 

• Uppsatskursen för studenter från Mellanösternstudier programmet - Buleza 
Emerllahu rapporterar att Mellanöstern Studier studenterna vill gärna vara en 
del av uppsatskursens utveckling, specifikt vad gäller kursens seminarier. 
Mikael förklarar att det är lite komplicerat med tanke på att det är fortfarande 
oklart om hur MES programmet kommer att se ut, samt att det är nämnden som 
delvis är ansvarig för kursens utveckling. En studentrepresentant från MES 
programmet bjuds till kommande möte. 

6. Information från Graduate School 

• Uppsatsinformation: Sinnamon Varsamouli föredrar. 80 studenter var 
registrerade till uppsatskursen VT 2019, av dessa har 53 studenter lämnat in 
sin uppsats. Endast två uppsatser blev underkända. Uppsatsprocessen gick 
bra men det finns utrymme för förbättring. Förslag till förbättring som 
diskuterades: att hålla i tre seminarier med praktisk information kring 
uppsatsen; återkalla tidigare studenter som inte ha lämnat in ännu; större 
grupper för opponeringar; åtgärder gällande studenter som lämnar in en 
uppsats även om dem vet att den inte kommer att godkännas; 'thesis award' 
och den restriktiva tidslinjen; fler lokaler för opponering; institutionerna 
ansvarar för opponeringsseminarierna; enkel, en-sidigt dokument med 
information/instruktioner för handledare samt examinatorer; bibliotekarie 
ska vara närvarande vid inlämning för att förklara hur man laddar upp i 
LUP. 
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• Thesis Introduction Day: 54 studenter närvarade utav 72 som var bjudna. 

Närvaro samt organisationen av dagen gick bra. Detta var den tredje gången 
eventet har hållits och Graduate School tycker dagen är viktig och givande. 

• Utveckling av "SSDA: Social Scientific Data Analys is": Mikael Sundström 
rapporterar om programmets status. Fakulteten har godkänt fortsatt arbete och 
utveckling av programmet. Utvecklingsgruppen kommer nu att jobba med att 
skapa ett dokument med programmets alla detaljer, som i sin tur ska 
presenteras till Fakultetsstyrelsen till hösten. Tidigt nästa år ska Graduate 
School nämnden börja jobba med att fastställa kurser. Diskussioner angående 
lärarresurser pågår. Problematiken kring hur studenter ska få tillräckligt med 
högskolepoäng inom ett område för att konstatera ett huvudämne kommer att 
tvinga Graduate School att se över samtliga program. Lösningen för 
huvudämnetsfrågan kommer så småningom att appliceras till alla program. Ett 
förslag är att ha 'ämnesambassadörer'. 

• SIMM/6 projektet: Kursen har varit mycket populär bland doktorander och är 
nu på en ordentlig PhD-nivå. Kursen har varit grunden till en utbildning för 
lärare, så i år har kursen varit tillgänglig för master studenter, doktorander samt 
lärare. Denna termin har vi sex lärare på kursen. Graduate School har mer eller 
mindre betalt för detta och eftersom det var så framgångsrikt skulle Graduate 
School vilja hitta nya finansieringsformer. Kursen fick mycket positiv 
feedback från nämnden. Mimmi Maria Barmark och Christopher Swader kom 
upp med iden och ska tackas formellt i framtiden. Nästa kurs med samma 
möjligheter är förslagsvis SIMM48. 

7. Fastställande av kurslitteratur: SIMP45: Middle Eastern Studies: Introduction 
to Middle Eastern Studies, 15 hp 
Bilaga§ 7 
• Beslut om att fastställande av kurslitteratur fattades 

8. Fastställande av kursplan: SIMP46: Middle Eastern Studies: Theory and 
Society, 15 hp 
Bilaga§ 8 
• Beslut om att fastställande av kursplan fattades 

9. Ändring i kursplan: SIMS26: Social Sciences: Migration and Development, 15 
hp 
Bilaga§ 9 
• Beslut om att godkänna ändring i kursplan fattades 

10. Ändring i kurslitteratur: SIMS26: Social Sciences: Migration and 
Development, 15 hp 

Bilaga§ 10 
• Beslut om att godkänna ändring i kurslitteratur fattades 
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11. Diskussionspunkter 

• Inga övriga diskussionspunkter 

12. Nästa möten 

• Tisdag, 24 september, kl. 13.15, R: 115. 

• Tisdag, 26 november, kl. 13.15, M:226. 

13. Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 14.20 

V- rotokollet: 

I 

J 
Mikael Sundström 
Ordförande 


