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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 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 12 juni, 2019. 

Protokoll från möte 12juni, 2019 läggs till handlingarna. 

5. Information från studentrepresentanterna 

Studentrepresentanterna rapporterar följande: 

• Political Action Plan - Studentrepresentanterna informerar nämnden om att 
deras arbete kommer att utgå från kårens 'Political Action Plan' och dess sju 
pelare. Mikael Sundström lägger till att programmens studenter vänder sig ofta 
till studentrepresentanterna med feedback och kommentarer om sina 
studier/kurser, så det är bra om studentrepresentanterna informerar sina 
klasskamrater om att dem finns där för just detta. 

• Presentationsrunda - Nämnden presenterar sig själva för nya 
studentrepresentanterna samt nyaanställda på Graduate School. 

6. Information från Graduate School 

• Personaländringar: Milan Burke kommer att vara tjänstledig under ett år 
från och med 20 I 9- I 0-0 I. Johanna Han sen är tillbaka från och med 2019- 
11-01, 50% till och börja med men kommer gradvis tillbaka till 100%. 
Sinnamon Varsamouli och Yagmur Yilmaz slutar vid årsskiftet, då 
Katherine Anderson Ahlstedt kommer tillbaka 2020-01-0 I, på 20% 
inledningsvis. Karin Steen har varit sjukskriven men är nu tillbaka. 

• Uppsats inlämning, augusti 2019: Sinnamon Varsamouli rapporterar. 18 
studenter lämnade in sin uppsats i Augusti (8 inom Statsvetenskap; 3 inom 
Sociologi; 1 inom Socialtarbete; 1 i Genus; 2 i Humangeografi; 2 i 
Utvecklingsstudier; 1 i Socialanthropologi). 

• Praktikkursen, hösten 2019: Lucie Larssonova rapporterar. 36 studenter är 
registrerade på praktikkurserna denna terminen. Utav dessa 36 så är 31 
studenter registrerade på SIMR4 l (30 hp praktikkursen), I på SIMR42 ( 15 hp 
praktikkursen under första halvan av terminen) och 4 på SIMR42 ( 15 hp 
praktikkursen under andra halvan av terminen). 

• Antagning och registrering, hösten 2019: Milan Burke meddelar 
antagningssiffror till programmen samt kurser. Det finns 26 registrerade 
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Bilaga§ 10 
• Beslut om att godkänna ändring i kurslitteratur fattades 

11. Diskussionspunkter 

• Nämnden bestämmer att framtida kallelse till möten kommer att skickas via 
Outlook inbjudan. 

• Studentrepresentanterna frågar om jämställdhet bland lärarna på Graduate 
School. Mikael Sundström förklarar att Gaduate School anställer inte sina egna 
lärare och att därmed är jämställdhet bland lärarna en institutionsfråga. 

• Fråga om SI mentorer får betalt baserat på antalet studenter som kommer till SI 
sessionerna tas upp av Annika Bergman Rosamond. Svaret är nej, SI mentorer 
får betalt för sin tid oavsett antalet studenter som deltar i sessionerna. 

• Studentrepresentanterna frågar om SIMM4 l /SOCN06 metodkurserna, specifikt 
vad som händer i det fall en student som vill läsa SOCN06 inte får en plats på 
kursen. Christopher Swader förklarar att SIMM4 l är en standard programkurs 
och att det finns ett begränsat antal platser till SOCN06. Marta Kolankiewicz 
nämner även att SIMM4 l handlar mycket mer om forskningsdesign än endast 
forskningsmetoder. Studentrepresentanterna informerar om att det finns en 
uppfattning bland studenterna att den ena kursen är mer komplex än den andra. 

• Graduate School teamet berättar om sina roller och vad de jobbar med. 

12. Nästa möten 

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

13. Mötet avslutas 

Mötet avslutas kl. 14.15 
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studenter på SADVS; 22 registrerade på SAGLS; 22 registrerade på SASSG; 
17 registrerade på SAMES. På profilkurserna har vi följande antal registrerade 
studenter: 23 på SIMPl 7; 29 på SIMP25; 28 på SIMP35; 17 på SIMP45. 

• Antagning till metod kurser, SIMM41 & SOCN06: Milan Burke informerar om 
antal antagna studenter till höstens metodkurser. Vi har 150-160 antagna 
studenter på SIMM41 (utöver Graduate Schools fyra program så läser följande 
programstudenter kursen: SASOL, SAGNV, SASAN, SAPAR, SAWEM och 
SGPOL) och 47 antagna studenter på SOCN06 (14 av dessa 47 antagna 
studenter kommer från Graduate School). 

• SIMM41 uppdatering: Mikael Sundström berättar om kursen SIMM41, som 
har ändrats efter feedback från studenterna. Från och med nästa höst kommer 
kursen att ha nytt namn och kurskod. Lucie Larssonova informerar om 
Nämndens Per Capsulam beslut 2019-09-10. 

• Integrering av MES och utveckling av "SSDA: Social Scientific Data 
Analys is": MES studenterna är integrerade men det finns fortfarande en del 
utmaningar gällande tidigare CMES studenter. Ett särskilt problem har varit att 
reda ut och förhålla sig till vem som gör vad (CMES eller Graduate School). 
Planen är att SSDA får sin första kull studenter hösten 2021. 
Utvecklingsstatusen är att valideringsdokumentet som beskriver programmet 
blir färdigt om två veckor. Fakultet ska godkänna detta och vid årsslutet 
kommer externa experter in för att utvärdera dokumentet. Vi borde ha ett beslut 
i Januari och under hösten 2020 ska programmet marknadföras. 

• Kvantitativ lärarresurs: Anställningsbeslut är snart färdigt, det formella 
beslutet kommer att tas på måndag nästa vecka. Tjänsten kommer att ligga hos 
Sociologen eller Psykologen, men Graduate School får en 50% lärarresurs. Vi 
kommer kunna presentera personens namn vid nästa styrelsemöte. 

8. Kursvärderingar våren 2019 

Kursvärderingar från våren 2019 läggs till handlingarna. 

9. Fastställande av kurslitteratur: SIMP46: Middle Eastern Studies: Theory and 
Society, 15 hp 
Bilaga§ 9 
• Beslut om att fastställande av kurslitteratur fattades 

10. Fastställande av kursplan: SIMM49: Experimental Design, 7.5 hp 
Bilaga§ 10 
• Beslut om att fastställande av kursplan fattades 

11. Ändring i kursplan: SIMM41: Social Science Research Methods, 15 hp 
Bilaga§ 11 
• Beslut om att godkänna ändring i kursplan fattades 

10. Ändring i kurslitteratur: SIMM41: Social Science Research Methods, 15 hp 


