
  
 
 
 
 
 
 

 

Graduate School  
 

Nämnden för Graduate School, 2020-04-16 
 
Närvarande  
Ledamöter  
Mikael Sundström Studierektor, Graduate School 
Karin Steen Programansvarig, Development Studies 
Jakob Gustavsson Statsvetenskap 
Marta Kolankiewicz         Programansvarig, Social Studies of Gender  
Rola El-Husseini Programansvarig, Middle Eastern Studies 
Onur Fidangul Studentrepresentant, Social Studies of Gender 
Annika Bergman Rosamond Programansvarig, Global Studies 
Henrik Gutzon Larsen Kulturgeografi och ekonomisk geografi 
Rebecca Selberg Genusvetenskap  
  

  
Övriga  
Lucie Larssonova Graduate School, sekreterare i nämnden 
Frank Schreier Graduate School 
Yagmur Yilmaz Graduate School 
Bulëza Emerllahu Graduate School 
Katherine Anderson Ahlstedt Graduate School 
 
 
Frånvarande 
Christopher Swader Metodansvarig, Graduate School 
Anne Stella Muchiti Mulama Studentrepresentant, Social Studies of Gender 
Anna Sonander Rättssociologi 
Leili Laanemets Socialhögskolan 
Jan-Olof Nilsson Sociologen 
Anne Jerneck Programansvarig, Development Studies 
 
 

 

 

§  Ärende 

 

1. Mötet öppnas  
Mötet öppnas kl. 13.15.  

 

2. Utseende av justeringsperson 
Programnämnden beslutar att utse Henrik Gutzon Larsen att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 
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3. Dagordningens godkännande 
Programnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg i punkt 8 
(Bilaga § 8A) 

 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll från 25 februari, 2020. 
 Protokoll från möte 25 februari, 2020 läggs till handlingarna.  
 

5.  Information från studentrepresentanterna 
Inga studenter är representerade på mötet. Mikael Sundström förklarar att två av 
Graduate Schools studentrepresentanter, Onur Fidangul (Social Studies of Gender) 
och Jason Mohammed Hussein (Middle Eastern Studies), sade upp sig på grund av 
kårens hantering av situationen kring Covid-19.   

6. Information från Graduate School 
 
• Corona uppdateringar: Mikael Sundström föredrar. Graduate School 

teamet arbetar nästan bara hemifrån numera, vilket har fungerat väldigt bra. 
Gällande övergång av all undervisning till digitalundervisning: Graduate 
School har ordnat studios samt tekniskt hjälpmedel och support för studion, 
Zoom, LU play mm; 25–30% fler timmar ägnas åt höstens kurser. Vi 
hoppas på mer konstruktiv feedback och dialog med och från fakulteten. 
Gällande våra studenter: vi försöker hålla mycket kontakt med dem, t ex. 
genom enkäter, mailutskick, chatt, mm. Vi kommer att diskutera 
enkätresultaten vid nästa styrelsemöte i juni. 

• Informationskanaler/kommunikation: Yagmur Yilmaz presenterar. Vårt mål 
har varit att få studenterna att känna att de kan nå ut till oss. Vi har även ökat 
antalet mail vi skickar, 1–2 informationsutskick per vecka för att kunna få ut 
den senaste utvecklingen/informationen så snart som möjligt. Mycket positiv 
feedback från studenterna hittills, så vi fortsätter med detta. Frank Schreier 
arbetar för närvarande med ett mer informellt utskick/innehåll för att hålla 
studenterna mer engagerade. Vi erbjuder också live Q & A-sessioner via chatt 
för att ge studenterna möjlighet att ställa sina frågor till oss direkt. Vi använder 
chattfunktionen i Canvas för detta. Den första chatten den 27 mars var en 
succé, 13–14 studenter var med och ställde frågor. Lucie Larssonova, Bulëza 
Emerllahu och Mikael Sundström svarade på studentfrågorna, vilket gav oss en 
tydlig bild av vad studenterna ville veta mer om. Den 9 april var den andra 
chatten, vilket var inte lika framgångsrik, men studenterna som deltog uttryckte 
en stark uppskattning.  
Frank Schreier presenterar. En ny idé som vi sätter igång är en Graduate 
School blogg. Vi skapar redan väldigt mycket innehåll så bloggen är ett sätt att 
lagra innehållet digitalt. Dessutom går hela universitetet över till en ny version 
av webben; projektet har uppskjutits på grund av Corona, så en blogg löser 
våra innehållsproblem så länge.  
Mickael Sundström pratar om övergången till Canvas nu till hösten. 
Kursguider översätts till Canvas-sidor. Vi bygger för närvarande upp de allra 
första Canvas sidor, fältarbete och praktikkurserna.   
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• Ansökningar: Bulëza Emerllahu föredrar. Antalet ansökningar i år har varit 
något lägre än tidigare år. Development Studies: 769 ansökningar; Global 
Studies: 414; Social Studies of Gender: 298; Middle Eastern Studies: 132. Vi 
har fler prio. 1 och 2 ansökningar i Development och Global, men färre i 
Gender och MES. Vi har antagit 140 studenter i Global, 150 Development, 95 
Gender och alla sökande från MES. MES är nu också öppen för sen ansökan. 
Idag har vi följande antal antagna: 91 Global, 132 Development, 56 Gender 
och 46 MES. Vi har fått en bra mängd stipendier, varje program fick två och 
MES fick tre. 
Bulëza kommer att kolla upp vilka länder de antagna studenterna kommer från 
och presentera det vid nästa styrelsemöte. 
Mikael Sundström tar upp fakultetens prognos om att 90% av de antagna 
studenterna inte kommer att dyka upp vid programstart. Inte säker på var 
siffran kommer ifrån. De potentiella konsekvenserna av detta är att vi får färre 
studenter än vi skulle vilja ha, vilket innebär att vi kan hamna med program 
med bara en handfull studenter – skulle leda till många utgifter som inte skulle 
kompenseras på något sätt. Detta är dock faktum för alla. Vi hoppas att 
fakulteten kommer att kompensera alla som hamnar i en sådan situation. Det 
andra riskscenariot är att allt går tyst med Corona och plötsligt har vi alldeles 
för många studenter. Fakulteten har angett att detta skulle vara deras preferens, 
snarare för många studenter än inte tillräckligt. Det är också anledningen till 
varför det har varit en otroligt snabb drivkraft för att skapa sommarkurser. 

• ”SASDA: Social Scientific Data Analysis” utvecklingsstatus: Mikael 
Sundström rapporterar. Allt går framåt, nästa fakultetsstyrelsemöte kommer att 
dra ihop allting så att vi kan gå vidare med planeringen. Christopher Swader 
kommer att uppdatera mer i detalj vid nästa styrelsemöte.  

• Metodlärarkapacitet: Shai Mulinari rapporterar att det pågår diskussioner med 
flera institutioner men ingenting har beslutats än. Mikael Sundström nämner att 
vi har ett par institutioner som de är ganska säkra på men inget är officiellt 
ännu. Kommer tillbaka till detta vid junimötet. 

• Uppsats: Katherine Anderson Ahlstedt presenterar. Några av stegen vi har tagit 
gällande uppsatsexaminationerna: samtliga seminarier i maj kommer att vara 
online. Alla datum och deadlines för maj-/augustiinlämningarna kommer att 
vara detsamma. Mer information om hur allt ska gå till kommer att skickas ut. 
20 maj är nästa inlämningsdatum, men studenterna måste informera oss om 
dem tänker lämna in senast den 13 maj. Examinationsseminarier äger rum 1-5 
juni. Kommer sannolikt att använda Zoom för seminarierna. Examinatorerna 
bör vara de som skapar anslutningarna. Olika tidszoner kommer inte att 
beaktas, vi kommer att följa normala svenska kontorstider och se till att 
studenter är medvetna om detta i förväg.  
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När det gäller majinlämningen så har många studenter meddelat att Corona har 
försenat deras skrivande på grund av olika anledningar, t ex. inställt fältarbete, 
övergång till att arbeta hemifrån, ensamhet osv. Med tanke på detta förväntar 
vi oss att ett högre antal studenter kommer att lämna in i augusti. Vi garanterar 
online examination för alla icke-EU-studenter. Migrationsverket kommer inte 
att göra några undantag för studenter med uppehållstillstånd. Dessa studenter 
måste lämna Sverige senast den 30 juni. Förlängningar av uppehållstillstånd är 
inte längre möjliga.  
Cirka 89 studenter får handledning just nu: 35 Political Science; 17 Sociology; 
15 MES; 12 Development/Human Geography; 5 Social Anthropology; 2 
Gender; 1 Social Work; 1 Sociology of law; 1 Education.  

 
 
7.  Fastställande av kurslitteratur 

Bilaga § 7 A-E 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag: 

o SIMS40 HT 2020 
o SIMS53 HT 2020 
o SIMS55 HT 2020 
o SIMS57 HT 2020 
o SIMR50 HT 2020 

 

8.  Ändring i kurslitteratur  

Bilaga § 8 A-B 
• Programnämnden beslutar att godkänna följande förslag:  

o SIMP25 HT 2020  
o SIMS26 HT 2020 

 
13.     Diskussionspunkter 

Henrik Gutzon Larsen tar upp problematik gällande Graduate School studenter som 
har Utvecklingsstudier som huvudämne. Studenternas uppsatsförslag följer inte 
riktigt ämnet vilket kräver mycket extra arbete från handledarna, för att hjälpa 
studenterna justera sina ämnen. Det pratades om att försöka fånga upp studenterna 
tidigare i uppsatsprocessen, innan dem lämnat in sina uppsatsförslag, för att kunna 
hjälpa studenterna (och i sin tur handledarna) följa ämnet.   
Mikael Sundström informerade styrelsen om att redan nu till hösten så kommer 
studenterna få lämna in två uppsatsförslag istället för ett, för att vi ska kunna ge 
dem mer samt bättre vägledning medan dem väljer sina ämnen. Styrelsen kommer 
att hållas uppdaterad kring den nya processen.  

 

14.     Nästa möten 

• Fredag, 5 juni, kl. 13.15-15, R:115 / online via Zoom. 

 
 

15.     Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 14.30 
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Vid protokollet: 

Lucie Larssonova 

Sekreterare 

Mikael Sundström Henrik Gutzon Larsen 
Ordförande  Justerare 


