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Tid: Onsdagen den 27 januari 2009, kl 12.30. 

Plats:  Sammanträdesrummet Professorn, plan 8, förvaltningen. 

Närvarande 

Lena Andersson-Skog, dekanus, professor, ekonomisk historia 

Lennart Nygren, prodekanus, professor, socialt arbete 

Linus Andersson, forskarstuderande, psykologi 

Lars Bejstam, docent, juridik  

Maria Bengtsson, professor, Handelshögskolan  

Sofia Hagström, studerande, Samsek 

Agneta Hörnell, docent, kostvetenskap 

Dieter K. Müller, professor, kulturgeografi 

Malin Larsdotter, studerande, HHUS  
 

Tjänstgörande suppleanter 

Sandra Dahlin, utbildningsbevakare 

Marie Lindkvist, universitetslektor, statistik 

 

Övriga närvarande 

Ulla Blomqvist, fakultetsråd 

Nils Eriksson, utbildningsledare 

Per Höglund, tf kanslichef 

Åsa P Isaksson, fakultetssekreterare 

Karin Ågren, jämställdhetshandläggare 

Christina Drugge, prefekt, socialt arbete   närvarande § 73 

Lars Nordlander, biträdande prefekt, socialt arbete   närvarande § 73 

Per-Olof Erixon, föreståndare, Forskarskola inom utbild.vet. området närvarande § 74 
 

Frånvarande ledamöter 

Ulrika Haake, pedagogik (anmält förhinder) 

Jillian Valino, studerande, Betsek (anmält förhinder) 

Magnus Wikström, professor, nationalekonomi (anmält förhinder) 

 

Mötesformalia 

Ärende Beslut eller annan åtgärd 

68. a) Utseende av justeringsperson att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att uppdra åt universitetslektor Marie 

Lindkvist att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 b) Fastställande av föredragningslistan. 

 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att med tillägg av § 70 F och G och med de 

ändringar i paragrafnumrering som fram-

går nedan fastställa det utsända förslaget 

till föredragningslista. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

69. Anmälan av protokoll från sammanträdet 

den 10 december 2009. 

 

En rättelse anmäles gällande § 63 a (Resursfördel-

ning till institutioner och enheter inom den Sam-

hällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fa-

kultetsgemensamma ändamål 2010). Den kor-

rekta poängfördelningen för vetenskaplig pub-

licering är enligt följande: 

Publiceringstyp Engelska Övr. språk 

Artikel i tidsskrift 4 p 2 p  

Bok 6 p 3 p 

Kapitel i bok 2 p 1 p  

För övrigt lägges protokollet ad acta, bilaga § 69.  

 

70. Anmälan av  

 a) beslut fattade av dekanus/prodekanus. Ad acta. 

Bilaga § 70A. 

 

 b) beslut fattade av verkställande 

utskottet. 

I samband med anmälan av verkställande utskot-

tets (VU) protokoll meddelas att VU numera sam-

manträder endast en gång per månad och att en 

stående punkt är information från utbildnings-

bevakaren. 

För övrigt lägges protokollet ad acta. 

Bilaga § 70 B. 

 

 c) beslut fattade av beredningsgruppen 

för utbildning på forskarnivå. 

I samband med anmälan av beredningsgruppens 

protokoll kommenteras den inställda universi-

tetsgemensamma doktorandkursen i forsknings-

etik. Prodekanus Lennart Nygren informerar att 

frågor rörande forskningsetik kommer att 

integreras i verksamheten med Junior Faculty.  

För övrigt lägges protokollet ad acta. 

Bilaga § 70 C. 

 d) beslut fattade av utbildningsrådet. Ad acta. 

Bilaga § 70 D. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

70. Anmälan av  

 e) beslut fattade av 

programkommittéerna. 

 Programmet för internationell kris- och 

konflikthantering 090911 

 Personalvetarprogrammet 090928 

 Turism, gastronomi och hospitality 

management 091021 

 Gastronomiprogrammet, 

Hotellmanagementprogrammet och 

Restaurangmanagement programmet 

091021 

 Programmet för digital medieproduktion 

091027 

 Kognitionsvetenskapliga programmet och 

kandidatprogrammet i 

kognitionsvetenskap 091027 

 Samhällsplanerarprogrammet 091029 

 Personalvetarprogrammet 091102 

 Systemvetenskapliga programmet 091105 

 Vårdadministrativa programmet 091106 

 Samhällsvetarprogrammet 091109 

 Biblioteks- och informationsvetenskap - 

Kandidatprogrammet 091116 

 Dietistprogrammet 091116 

 Pol-programmen 091119 

 Beteendevetenskapliga programmet med 

inriktning mot IT-miljöer 091119 

 Psykologprogrammet och 

psykologprogrammet med inriktning mot 

idrott 091120 

 SPA-programmet 091120 

 Biblioteks- och informationsvetenskap – 

Magisterprogrammet 091123 

 Restauranghögskolans programkommitté 

091125 

 Dietistprogrammet 091207 

 Systemvetenskapliga programmet 091210 

 Psykologprogrammet och 

psykologprogrammet med inriktning mot 

idrott 091218 

 Pol-programmen 090929  

 

För kommentarer på programkommittéernas 

protokoll, se bilaga § 70 D, p 3. För övrigt lägges 

protokollen ad acta, bilaga § 70 E: 1-23. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

70. Anmälan av  

 f) beslut fattade av Polisutbildningens 

styrelse. 

Ad acta. 

Bilaga § 70 F. 

 g) beslut fattade av styrelsen för Umeå 

centrum för genusstudier (UCGS). 

Ad acta. 

Bilaga § 70 G. 

71. Anmälan av disputationsprov för doktors-

examen och försvar av licentiatuppsats. 

 

Ad acta. 

Bilaga § 71. 

Information 

72. Meddelanden. 

 

Dekanus Lena Andersson-Skog informerar 

 om proceduren och utfallet av valet av re-

presentanter för lärarna i Umeå univer-

sitets styrelse. Professorerna Åsa Gunnars-

son, juridik, Mari Norgren, klinisk mikro-

biologi, Hans Wolf-Watz, molekylärbio-

logi, har valts till ordinarie ledamöter. 

 om arbetet med att rekrytera ny rektor för 

Umeå universitet. Hörandeförsamlingen 

ska härnäst få en presentation av rekry-

teringsgruppens rektorskandidater. 

 att fakulteten fr.o.m. 1 januari har en ny 

institution benämnd Tillämpad utbild-

ningsvetenskap (TUV) och en temporär 

arbetsenhet benämnd Undervisning och 

lärande (EUL). 

 att Pedagogiska institutionen har ansökt 

om att, i avvaktan på tillsättning av de så 

kallade professorspaketen inom det ut-

bildningsvetenskapliga området, få nyttja 

del av medlen för kompetenshöjande 

insatser inom forskning. 

 att fakultetsledningen har inlett samtal 

med nuvarande studentkår och utbild-

ningsbevakare vad gäller förhandlingar 

med kåren om köp av tjänster. Förhand-

lingarna ska vara klara till den 15 april. 

Kårobligatoriet upphör den 30 juni 2010. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

72. Meddelanden, forts. 

 

Dekanus Lena Andersson-Skog informerar 

 att verkställande utskottet har fastställt 

kravspecifikation och anvisningar för 

tillsättning av personal- och ekonomispe-

cialister/samordnare. 

 om programmet för strategidagarna för 

prefekter samt fakultetsnämnd i februari 

2010. 

Kanslichef Per Höglund redovisar 

 preliminära uppgifter om registrering av 

studenter vt 2010. Tendensen är en fort-

satt ökning av antalet studenter. 

Prodekanus Lennart Nygren informerar 

 om antagning och examina inom forskar-

utbildningen vid den samhällsveten-

skapliga fakulteten för perioden 2000-

2009, bilaga § 72. 

Information 

73. Högskoleverkets Utvärdering av socio-

nomutbildningen vid svenska universitet 

och högskolor, dnr 502-1055-09. 

 

Prefekt Christina Drugge och biträdande prefekt 

Lars Nordlander informerar om Högskoleverkets 

(HSV) utvärdering av socionomutbildningen vid 

Umeå universitet arbetet.  

HSV ger utbildningen i Umeå över lag goda vitsord 

och lyfter särskilt fram att studentens lärande är i 

fokus. 

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning 

till den lämnade informationen. 

Utdrag ur HSV:s rapport: Utvärdering av socio-

nomutbildning vid svenska universitet och hög-

skolor, bilaga § 73. 

74. Forskarskolan inom det utbildnings-

vetenskapliga området (FU). 

Professor Per-Olof Erixon, föreståndare för 

forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga 

området, ger en bakgrund till uppdraget att starta 

upp en forskarskola samt arbetet med program-

förklaring och organisation för forskarskolan. 

Fakultetsnämnden ställer frågor i anslutning till 

den lämnade informationen. 

Programförklaring, bilaga § 74. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

75. Utredning om forskning och forskarut-

bildning inom ekonomiområdet vid Umeå 

universitet, dnr 502-667-09. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att bordlägga ärendet med anledning av 

att utredningen ännu inte har inlämnats. 

76. Översyn av utbildning vid samhällsveten-

skapliga fakulteten 2008-2009,  

dnr 502-68-10. 

Prodekanus Lennart Nygren och utbildningsledare 

Nils Eriksson redovisar en översyn av utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå vid den sam-

hällsvetenskapliga fakulteten 2008-2009. 

Rapport, bilaga § 76. 

Fakultetsnämnden diskuterar frågor i anslutning 

till den presenterade informationen. Bland de 

frågor som behandlas är behovet av en utbild-

ningsstrategi samt programmens och program-

kommittéernas framtida organisation. 

Beslut 

77. Kvalitativt metodcentrum. Prodekanus Lennart Nygren ger en bakgrund till 

ärendet samt presenterar ett förslag till Kvalitativt 

metodcentrum (Centre for Advanced Qualitative 

Research at Umeå University). 

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att inrätta ett nätverk för avancerad 

kvalitativ forskningsmetod, 

 att ge professor Simon Lindgren i uppdrag 

att ta fram en handlingsplan för 2010 samt 

en treårsstrategi för nätverket samt  

 att för år 2010 avsätta 250 000 kronor till 

verksamheten inom ramen för detta 

nätverk. 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

78. Sammansättning för styrelsen för Umeå 

centrum för idrottsvetenskap (UCIV),  

dnr 112-130-10. 

Fakultetsråd Ulla Blomqvist ger en bakgrund till 

ärendet samt presenterar ett förslag till ändring av 

sammansättningen för UCIV:s styrelse.  

Fakultetsnämnden diskuterar ärendet. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att föreslå rektor att utöka UCIV:s styrelse 

med ytterligare en ledamot, nämligen 

UCIV:s biträdande föreståndare Ingemar 

Ericson, tillika avdelningschef för Idrotts-

medicin samt 

 att tillstyrka att styrelsen för UCIV till sig 

adjungerar en ledamot från Umeå School 

of Educations verksamhetsområde. 

  

79. a) Ansökan från FD Carita Bengs om att 

bli antagen som docent i sociologi,  

dnr 121-2885-09. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att anta Carita Bengs som docent i 

sociologi. 

79. b) Ansökan från FD Mikael Stattin om att 

bli antagen som docent i sociologi,  

dnr 121-1620-09. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att anta Mikael Stattin som docent i 

sociologi.  

80.  Fakultetsnämndens sammanträden  

ht 2010. 

Fakultetsnämnden beslutar  

 att sammanträda vid följande tillfällen 

under ht 2010 

– 15 september, kl 12.30 

– 13 oktober, kl 12.30 

– 10 november, kl 12.30 

– 8 december, kl 12.30, 

 att de inplanerade sammanträdena den 19 

maj och 8 juni utgår samt 

 att i stället sammanträda den 2 juni,  

kl 10.15. 

 Justeras: 

 

Lena Andersson-Skog 

Vid protokollet: 

 

Åsa P Isaksson 
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Ärende Beslut eller annan åtgärd 

  

 

Marie Lindkvist 

 

 


