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Nämnden för Graduate School, 2020-02-25 

Närvarande 
Ledamöter 
Mikael Sundström 
Karin Steen 
Jakob Gustavsson 
Marta Kolankiewicz 
Rola El-Husseini 
Christopher Swader 
Anne Stella Muchiti Mularna 
Onur Fidangul 
Annika Bergman Rosamond 
Anna Sonander 

Övriga 
Lucie Larssonova 
Frank Schreier · 
Yagmur Yilmaz 

Frånvarande 
Rebecca Selberg 
Leili Laanemets 
Henrik Gutzon Larsen 
Jan-Olof Nilsson 
Jason Mohammed Hussein 
Anne Jemeck 

Studierektor, Graduate School 
Programansvarig, Development Studies 
Statsvetenskap 
Programansvarig, Social Studies of Gender 
Programansvarig, Middle Eastem Studies 
Metodansvarig, Graduate School 
Studentrepresentant, Social Studies of Gender 
Studentrepresentant, Social Studies of Gender 
Programansvarig, Global Studies 
Rättssociologi 

Graduate School, sekreterare i nämnden 
Graduate School 
Graduate School 

Genusvetenskap 
Socialhögskolan 
Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Sociologen 
Studentrepresentant, Middle Eastem Studies 
Programansvarig, Development Studies 

§ Ärende 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas kl. 13.15. 

2. Utseende av justeringsperson 
Programnämnden beslutar att utse Karin Steen att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
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3. Dagordningens godkännande 
Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen utan ändring. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 26 november, 2019. 
Protokoll från möte 26 november, 2019 läggs till handlingarna. 

5. Information från studentrepresentanterna 
Studentrepresentanterna rapporterar följande: 

• SIMP45 betyg- Onur Fidangul ställer en fråga å Jason Mohammed Husseins 
vägnar. Vissa Mellanösternstudier studenter fick inte sina betyg för en särskild 
uppgift i kursen SIMP45 rapporterade i tid; enligt studenterna så tog det fyra 
månader för dem att få betygen, vilket ansågs vara ett stort problem. Rola EI 
Husseini förklarar att studenterna fick möjligheten att lämna in uppgiften 
online och få feedback, eller lämna in senare och få ett betyg, utan feedback. 
Enligt Rola så fick studenterna betygen i tid, men inte sin feedback. Framöver 
så kommer graden av feedback justeras. 

• Språkkurserna - MES studenterna undrar över vad som kommer att hända med 
språkkurserna nästa år. Mikael Sundström meddelar att Graduate School 
kommer att erbjuda både persiska och arabiska kurserna i höst; vad vi inte vet 
ännu är vad som kommer att hända under nästa vårtermin. Förändringarna på 
CMES innebär personaländringar och det är fortfarande oklart vad gäller 
anställda som håller i språkkurserna. Detta är informationen vi har just nu men 
Graduate Schools ambition är att kunna erbjuda kurserna nästa vår med. 

• Grupparbete och konflikter - Studenterna tar upp svårigheter med grupparbete, 
specifikt på kursen SIMM41, och hur lärare samt administrationen löser 
konflikterna. Rola EI-Husseini berättar om detaljerna hon har fått höra från 
studenterna, att de inte var nöjda med sina grupper eller betyg eftersom vissa 
gruppmedlemmar inte bidrog lika mycket som andra. Vissa studenter kände 
även att det inte fungerade så bra att jobba inom team. 
Marta Kolankiewicz förklarar att SIMM4 l är en stor kurs med ca 150 studenter 
och grupparbetet behövs för att kursen ska vara genomförbar. Grupparbete är 
också en viktig del av svensk utbildning och en bra skicklighet att ha med sig 
vart man än går, eftersom man förmodligen kommer behöva arbeta inom team 

· även framöver. Grupparbetet är därför en färdighet vi ger våra studenter. Vi vet 
att det ibland fungerar mycket bra och att det ibland fungerar mindre bra; 
därför, under kursen gång, håller vi föreläsningar om grupparbete och dess 
fördelar, och sedan tillhandahåller vi en workshop som ger studenterna 
verktyg. Vi gör även en undersökning där vi frågar studenterna om deras 
intryck av grupparbetet, vilket har ett överväldigande positivt svar. Majoriteten 
av studenter tycker det är produktivt och konstruktivt. 
Vad gäller konflikthanteringen, Marta meddelar att det finns olika nivåer av 
lösningar, från att ha ett möte med studenterna i gruppen och läraren, till att ha 
möte med gruppen, läraren, kursansvarig, studievägledare, studierektor, mm. 
En lösning var att gruppen rapporterade framstegen genom loggar, vilket 
resulterade i att gruppmedlemmarna fick olika betyg. Fokus är på att hitta 
konstruktiva lösningar (framåtblickande lösningar). 
Anne Stella Muchiti Mularna frågar om gruppindelningarna, om studenter från 
liknande akademisk bakgrund hade kunnat grupperas tillsammans. Marta 
svarar att detta diskuterades flera gånger men att gruppering över ämnesgränser 
tycks ändå vara det bästa alternativet. Marta säger också att detta är något som 
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kan diskuteras igen. Annika Bergman Rosamond tycker att det är oerhört 
positiv och vill inte begränsa denna typ av uppdelningen. Mikael Sundström 
säger att detta inte verkar vara ett generellt klagomål och förklarar att vi brukar 
alltid letar efter allmänna klagomål. 
Stella frågar också om betyg och grupparbetet - då grupparbetet väger väldigt 
tungt, är möjligt att ändra vägningen? 
Marta förklarar att grupparbetet består av 40% av betyget, eftersom det tidigare 
var en mindre del av betyget men studenterna klagade. 

6. Information från Graduate School 

• Personaländringar, våren 2020: Katherine Anderson Ahlstedtjobbar 50% 
från och med mars, 2020. Yagmur Yilmaz anställning har förlängts fram till 
2021, då hon vikarierar för Johanna Hasen som är tjänstledig. 

• Programansökningar: Färre ansökningar överlag vilket är mest förvånande för 
MES, eftersom vi lade så mycket resurser på marknadsföring av programmet. 
Även om siffrorna är nere för alla våra program så väcker det ingen större oro, 
det finns fler studenter som har sökt våra program som förstahandsval. 
Graduate School har ringt upp sökande från MES (vilket ska analyseras senare) 
för att försöka ha kvar dem bästa sökanden. Största problemet är alltid frågan 
om hur många ska antas till varje program. 

• Metodkurser ansökningar: Ansökningarna har nyligen behandlats. Vi får 
ansökningar från flera Master program runt fakulteten. Totalt hanterade vi 155 
ansökningar. För period tre (2020-03-24 - 2020-05-03) så fick alla sökande 
sina förstahandsval, men alla sökande fick inte sina förstahandsval för period 
fyra (2020-05-04 - 2020-06-07), detta på grund av att det finns färre alternativ 
under period fyra. Kursen SIMM49 och dess låg antagningstal diskuteras. 
Anne Stella Muchiti Mularna nämner att vissa studenter valde metodkurserna 
baserad på läraren, eftersom de ansåg att de inte fick tillräckligt med 
information om kurserna. Studenterna diskuterade även kursen GNVN13, att 
många var intresserade i kursen men inte fick välja den då den ges specifikt för 
Genus-studenter. Graduate School och Genusvetenskapliga institution kommer 
att diskutera frågan vidare. 

• "SSDA: Social Scientific Data Analys is" utvccklingsstatus: Allt går enligt plan. 
Fakultetsstyrelsen har fattat ett formellt beslut om att inrätta programmet, den 
4.e mars ska ett beslut fattas på universitetsnivå och därefter återvänder det sig 
till fakultetsstyrelsen/dekanen, för ett beslut om den slutgiltiga programplanen. 
Efter den 4.e mars börjar arbetet med att skapa kurser och etablera en 
programansvarig (Christopher Swader). Framöver så håller vi styrelsen 
uppdaterad på de 8-10 nya kurser som ska upprättas och de koordinatorerna 
som ska identifieras för var och en kurs. 

7. Kursvärderingar HT 2019 
Kursvärderingar från HT 2019 läggs till handlingarna. 
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8. Fastställande av kurslitteratur 
Bilaga § 8 A-C 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMS51 HT20 
o SIMR43 HT20 
o SIMR44 HT20 

9. Fastställande av kursplan 
Bilaga § 9 A-H 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMM51 HT 2020 
o SIMS51 HT 2020 
o SIMS53 HT 2020 
o SIMS55 HT 2020 
o SIMS57 HT 2020 
o SIMR43 HT 2020 
o SIMR33 HT 2020 
o SIMR50 HT 2020 

10. Ändring i kursplan 
Bilaga § 10 A-B 

• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 
o SIMP45 HT 2020 
o SIMS26 HT 2020 

11. Ändring i kurslitteratur 

Bilaga § 11 A-B 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMM34 VT 2020 (beslut fattades er capsulam via mail 2020-01-22) 
o SIMM32 VT 2020 

12. Diskussionspunkter 
Inga diskussionspunkter. 

13. Nästa möten 

• Torsdag, 16 april, kl. 13.15-15, R:115. 

• Fredag,5juni,kl.13.15-15,R:115. 

14. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 14.40 



Yid protokollet: 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 
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----------------------------------------

Karin Steen 

Justerare 






