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§1 

FASTSTALLANDE AV FOREDRAGNINGSLISTAN 

Institutionsnamnden beslutade 

att faststalla foredragningslistan. 

§2 

JUSTERINGSPERSON 

Institutionsnarnnden beslutade 

att utse William Jobe till att justera protokollet. 

§3 

FRA.N FUN 
Foredraqande: William Jobe 

Will informerade fran FUNs senaste mote den 29 augusti. 

Nagra av fragorna pa dagordningen: 
• Organisering av och stod till forskarutbildningen vid Hogskolan 

Vast 
• Placering av gemensam utbildning pa forskarniva i AIL samt 

tillsattning av arnnesrad for den samma 
• Genomgang av Hogskolan Vasts kvalitetssakringsarbete 
• Utseende av externa ledarnoter till FUN 

§4 

FRA.N LEDNINGSGRUPPEN 
Foredraqande: Helen Holmgren 

Helen informerade fran motet som presidiet hade med ledningsgruppen 
19 augusti som handlade om informationsflodet fran narnnden till 
institutionen, ledningsgruppen, etc. samt institutionens kvalitetsarbete. 

lnformationsflode 
Infor varje institutionsnamndsmote ar det inplanerat in ett formate dar 
forutom narnndens presidium (ordforande och vice ordforande), 
handlaggare for utbildning respektive forskning och sekreterare deltar. 
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For att fa inforrnationsflode mellan narnnden och ledningsgruppen bjuds 
prefekter in till narnndens formoten. Vid storre fragor och behov bjuds 
aven berorda narnndledamoter samt avdelningschefer in. 

Nar det galler informationsflodet mellan narnnden och institutionen, 
kommer narnnden arbeta flexibelt utefter behov med bland annat 
informationspunkter vid institutionsmoten, funktionsmailadress samt 
kart information via TV-displayen i fikarummet efter namndens moten, 

Funktionsmailadressen hanteras av sekreterare i sarnrad med 
ordforanden. 

Kvalitetsarbete 
Narnnden har overgripande ansvar for kvaliten i utbildning och 
forskning pa institutionen i dialog med institutionsledning och FUN, 
ansvar for kvalitetsutvecklingsarbetet vid institutionen samt ansvar for 
kollegiets inflytande. Prefekt har ansvar for institutionens 
kvalitetssakringssystern. 

Institutionsnamnden beslutade 

att doktorandrepresentant och studentrepresentant ska kallas till 
forrnotena 

att vid behov aven kalla andra narnndledamoter efter aktuellt tema 

§5 

STUDENTERNASPUNKT 
Foredraqande: Christoffer Hagen maim 

Det fanns inget specifikt att informera narnnden om. 

§6 

DOKTORANDERNASPUNKT 
F6redragande: Linnea Carlsson 

Linnea informerade narnnden om att det upplevs allrnant rorigt med 
information till/for doktorander som kommer fran olika hall och det 
behovs en samordning. Doktoranderna diskuterar att starta en 
doktorandgrupp for samordning av fragor rorande doktoranderna. 
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§7 

INFORMATION: H.ALLBARHET OCH FORSKNINGSETIK 
Foredraqande: Hanna Kjellgren Stajhammar 

Narnnden hade bjudit in Hanna att informera om Hallbarhet och 
Forskningsetik 

Hallbarhet 
Narnnden informerades om hogskolans hallbarhetsarbete och vad som 
styr detta. Hanna informerade aven om det pagaende arbetet med att 
arbeta fram ett hogskolegernensamt ledningssystem samt den pagaende 
miljoutredningen som gars som deli miljoledningsarbetet. 

Forskningsetik 
Narnnden informerades om de nya etikprovande myndigheterna som 
startade 1 januari 2019 - Etikprdvningsmyndigheten samt 
Overklaqandenamnden for etikprdvning. 

Lokalt pa hogskolan tillsattes i samband med den nya narnnd 
organisationen ett forskningsetiskt utskott till FUN. I utskottet ingar en 
ledamot fran FUN, en ledamot per institution utses fran IN samt en 
studeranderepresentant. Institutionen representeras av Anna Warberg. 

Forslag till overgripande uppgifter (utvecklas av utskottet/FUN): 

Bereda arenden som ror forskningsetiska fragor i FUN 
Viigleda institutioner och larare i forskningsetiska fragor, med 
sarskilt fokus pa etikprovning och oredlighet 
Solla ut arenden som ska provas av namnden (FUN?) for hantering 
av oredlighet i forskning. 
Utreda oredlighetsarenden som faller utanfor lagen for oredlighet i 
forskning ( ej fabricering, forfalskning eller plagiering) 
Omviirldsbevakning inom det forskningsetiska ornradet 

Institutionsnamnden beslutade 

att ta fram ett forslag pa inspirationsdag med tema "Hallbarhet i 
utbildningen". Stefan och David tar fram forslag, Rebecca 
undersoker om en sadan dag kan ligga i anslutning till ett av 
institutionens institutionsmoten alternativt vara del av en 
institutionsdag. 

att bjuda in Anna Warberg vid tillfalle for att informera narnnden 
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§8 

INFORMATION: KVALITETSSAKRINGSSYSTEMET 
Foredraqande: Ragnar Hakansson och Hanna Kjellgren Stajhammar 

Narnnden hade bjudit in Ragnar att informera om hogskolans 
kvalitetsarbete, da specifikt kvalitetssakringssystemet, samt den 
forestaende larosatesgranskningen (pilot) dar UKA granskar Hogskolan 
Vasts kvalitetssakringsarbete for utbildning och forskning. 

Hogskolans kvalitetssvstem 

Hogskolan har ett kvalitetssystem som bestar av foljande delar: 

1. Ledningssystem 
2. Kvalitetssakringssystern for utbildning 

a. Institutionernas kvalitetssakringssystern for utbildning 
3. Kvalitetssakringssystern for forskning 

a. Vitala forskningsmiljoer PTV, BUV, och LINA 
b. Ovrig forskning pa institutionerna 
c. Forskning i Primus 

Narnndens ansvar i institutionens kvalitetssakringsprocess for utbildning (2a) ar att 
se till att programraden larnnar in en arlig programrapport per program till 
narnnden. 

Den 15 november varje ar kommer prograrnraden lamna in programrapporter till 
namnden, Akadernistodet initierar och stodjer administrativt kvalitetssakrings 
processen. For att tydliggora och sakerstalla arbetet har ett arshjul tagits fram. 

Efter att narnnden har fatt programrapporterna till sig samt analyserat dessa gors en 
samrnanstallning med atgarder pa institutionsniva respektive programniva som 
skickas vidare till prefekt respektive prograrnraden. Institutionsovergripande beslut 
om atgarder, utvecklingsornraden och strategiska satsningar fors in i AVP. 

Programrapporterna skickas aven vidare till FUN som bereder ett hogskole 
overgripande underlag for kvalitetsdialog med hogskoleledningen (HLG). 
Hogskoleovergripande beslut om atgarder, utvecklingsornraden och strategiska 
satsningar fors in i OVP. 

Fragor som namnden stallde: 
Till programrapporten harntas information fran prograrnutvardering, kursrapporter 
och studentbarometern. lnformationen som hamtas fran just studentbarometern ar 
inte programspecifik, utan ar en samlad samrnanstallning over institutionens alla 
program. Namnden lyfte fragan hur det var tankt att arbeta med denna information 
da det inte gar att harrora vilket program eventuella synpunkter syftar till. Till saken 
hor ocksa att svarsfrekvensen ar lag och de svar som kommit in blir da missvisande. 
Ragnar och Hanna svarade att det ar olyckligt att resultaten redovisas pa detta satt 
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och att det ar ett problem som man ar val medveten om. Prefekterna har varit med 
och bestarnt processen. Detar tankt att Studentbarometern framledes kommer att 
skickas ut via Canvas och da kommer studenterna pa sin sida fa meddelande nar 
studentbarometern skickas ut och det kommer forhoppningsvis hoja 
svarsfrekvensen. 

Vern beslutar om layouten av programrapporten respektive kursrapporterna? Som 
det ser ut idag bygger de inte pa varandra. Ragnar tar pa sig att undersoka detta 
vidare. 

Namnden diskuterade: 
Detar viktigt att vi jobbar for att ha kvar kopplingen till forskarutbildningen nu nar 
den har lyfts fran narnnden till FUN. 

UKA:s granskning av HV:s kvalitetssakringsarbete for utbildning och forskning 
(Piloten] 

Narnnden informerades om tidsplanen och processen for UKA:s larosatesgranskning 
avseende forskning och utbildning. 

Tidsplan: 
19 /9 Uppstartsmote hos UKA. 
19 /12 En sjalvvardering ska lamnas in. 
Mars 2020 Platsbesok 
April/Maj 2020 Platsbesok 
Delning av yttrandet till larosatet for eventuella kommentarer av sakfel 
Ht 2020 beslut och yttrande 

Utkast till sjalvvardering skrivs fram av en intern skriv- och analysgrupp bestaende 
av Liselott Lycke (kvalitetschef), Anna-Maria Blomgren, Hanna Kjellgren 
Stafhammar, Ove Johansson och Ragnar Hakansson. 

Utkast till sjalvvarderingen ska vara klar per den 31/10 for intern granskning, for att 
den 19 /12 skickas in till UKA. Namndens uppgift vad galler larosatesgranskningen 
ar att granska utkast till sjalvvardering och inkomma med eventuella synpunkter till 
skriv- och analysgruppen. 

Institutionsnamnden beslutade 

att forutsatt att sjalvvarderingen blir klar pa utsatt tid kommer den 
tas upp for diskussion vid namndens novernbermote och till dess 
ska narnndens ha granskat den. Darefter ska narnndens 
synpunkter sarnmanstallas och skickas in till skriv- och 
analysgrupp. 
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§9 

UTBILDNING 
Foredraqande: Eva Johansson 

Kvalitetsdiskussioner fran kick-offen 
Eva hade sammanfattat de anteckningar som kommit in efter 
kvalitetsdiskussionerna vid kick-offen och samlat ihop dem under 
rubriker, se bilaga 1. 

Efter foredragande sa diskuterade narnnden de synpunkter som 
inkommit. Alla synpunkter ar viktiga och narnnden lyfte nagra av dem 
att arbeta vi dare med. 

Akademisk introduktion 

Synpunkter fran grupperna: 
Visa tydliga forvantningar kring den tid och arbete som behovs for studier 
En kurs i "Hur ar det att vara student" 
Studenternas kvalitet pa rapport-/ och artikelskrivande 

Att arbeta vidare med: 
Narnnden tycker att det ar viktigt att vi ger denna typ av 
introduktionskurs, da det slar pa kvaliteten om studenterna ar 
oforberedda pa akademiska studier. Studieteknikkurs bor byta namn till 
Akademisk introduktionskurs, da den inbegriper mer an just 
studieteknik. Fi::irslag pa att kursen ska inga i programmets forsta kurs 
pa samtliga program vid institutionen och ska ligga som en fristaende 
modul, da den inte ryms inom programmets hogskolepoang, 
Programansvariga blir ansvariga for att kursen ges. En gemensam 
kursmall tas fram med utrymme att forma kursen efter det specifika 
programmet. 

Helen stammer av med prefekt vem som initierar detta arbete, da det 
handlar om ny arbetsuppgift/moment for programansvariga 
( arbetsledningsfraga ?) . 

Institutionsnamnden beslutade 

att tillsatta en arbetsgrupp att se over hur programmen arbetar med 
studietekniks-/introduktionskurs nu i terminsstarten. Underlag 
begars in fran respektive programansvarig. 

att lyfta fragan om Akademisk introduktionskurs vid nasta 
kvalitetskonferens 7 oktober. 
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Kvalitet "i salen" och "pa papper" 

Synpunkter fran grupperna: 
Kvalitetsbegrepp bor diskuteras mer 
Dokumentera erfarenheter fora vidare till nasta KTF 
Sakerstalla larandernalen och kommunicera dem utat mot studenter och 
externt 
Larare arbetar dagligen med forbattringsarbete men detta arbete ar frikopplat 
fran de administrativa systemen for kvalitetssakring 
Bra struktur i kvalitetssakringssysternet 
Peer Review bra metod bade internt och externt 
Viii fler examinerande moment for att hoja kvaliteten pa tex seminarier 

Att arbeta vidare med: 
Narnnden kommer vava in dessa synpunkter i sitt lopande kvalitetsarbete. 

Kursvdrdering - lag informationsnvtta 

Synpunkter fran grupperna: 
Saknar nytta lag svarsfrekvens vilken feedback ger de egentligen, nar ska de 
ges, vad ska fragas efter 
Kursvarderingar med HV:s allmanna inledande fragor kan konkretiseras 
ytterligare - anpassade varianter av kursvarderingar diskuteras och delas 
mellan lararlag 

Att arbeta vidare med: 
Varderingarna ar pa vag att flyttas over in i Canvas och detta kommer 
troligtvis att hoja svarsfrekvensen. Ann-Charlotte tar pa sig att 
undersoka nar de kommer att koras skarpt fran Canvas. 

De inledande fragorna som finns i kursvarderingarna ar larosatesovergripande. 
Institutionen/narnnden har mojlighet att sjalva bestamrna om man viii ha med 
institutionsovergripande fragor och ocksa vilka. For att ytterligare anpassa 
kursvarderingen efter kursen kan fritextfaltet anvandas. Den institutions 
overgripande fragedelen ar ett arbete for narnnden och den fragar sig vart arbetet 
med kursvarderingsfragorna Jigger nu nar fragernallen haller pa att uppdateras. 
Ann-Charlotte tar pa sig att undersoka detta vidare. 

Forskarutbildning 

Synpunkter fran grupperna: 
Saknar uppfoljning 
Doktorandbarometer 
Vad viii doktorander ha 
Gora omdomen och varderingar transparanta 
Tips om hur lasa och reviewa texter 
Genomforandemodeller av kurserna 
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Notering: 
Synpunkterna diskuterades av narnnden, men da fragor som ri::ir 
forskarutbildningen inte hanteras pa institutionsniva langre, utan har 
lyfts till FUN, skickas dessa synpunkter med Lena och Will till FUN. 

Administrativa problem - ledningsfra.gor 

Synpunkter fran grupperna: 
Lokalproblem, daliga lokaler och svarbokade lokaler, disponering av lokaler, 
svart att lagga schema, schema andras 
Resursbrist stora studentgrupper, for lite tid med studenterna, fa lararledda 
timmar, Timfordelning ar svart 
Manga kurser samtidigt he! och halvfart, parallellkurser, "Sonderhackad" 
tillvaro 
Ensamarbete pa kurs, for fa lararlagsmoten bade fore och efter kurs 
Administrativt ramverk for hantering av gastforelasare. ersattning resa betald 
osv 

Notering: 
Synpunkterna diskuterades av narnnden, men da dessa synpunkter ar 
kopplade till arbetsledning kommer de att larnnas vidare till prefekt. 

§ 10 

FORSKNING 

De forskningsrelaterade punkterna togs upp under§ 3 ovan. 

§ 11 

ORDFORANDEBESLUT 
Foredraqande: Rebecca Olsson 

Narnnden informerades om ordforandebeslut som fattats innan detta 
forsta mi::ite. 

1. Vidaredelegation av beslut gallande faststallande och revidering av 
kurs- och utbildningsplaner, Dnr: HV 2019 /420 

Noteringar: 
Nar sti::irre forandringar har gjorts redovisar Ann-Charlotte till narnnden 
efter det att beslut tagits. 
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I enlighet med Riktlinjer for utbildning pa forskarniva, dnr 2018/725 
A21, beslutar studierektor for forskarutbildning om kursplaner for 
Individuella kurser. 

§ 12 

OVRIGA FAAGOR 

la) Tidfordelning i narnnden for ledamoter - avstamning 

lb) Fordelning av tema: 

Jamstalldhet. lika villkor. mangfald - Fredrik Sunnemark 

Forskningsanknytning i grundutbildningen - Stefan Hellman och Will Jobe 

Forskning - Ulrika Lundh Snis och Lena Pareto 

Hallbarhet - David Jersenius och Stefan Hellman 

Kvalitetssakring - Eva Johansson och Stefan Hellman 

lnternationalisering - Will Jobe 

Digitalisering, flexibelt larande i grundutbildningen - Livia Norstrom och 
Karin Svensson 

AIL - Lena Pareto 

2) Gemensam plattform/OneDrive mapp 
Punkten hanns inte med. 

3) Kommunikation 
De kommunikationsrelaterade fragorna togs upp under§ 4. 

4) Mote med de andra presidierna. 
Helen informerade narnnden att hon tagit kontakt med de ovriga 
institutionsnarnndernas ordforande och foreslagit ett gemensamt 
mote. 
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- Visa tydliga forvantningar kring den tid och arbete som behovs for 
studier 

- En kurs i "Hur ar det att vara student" 
- Studenternas kvalitet pa rapport-/ och artikelskrivande 



Kvalitet "i salen" och "pa papper" 

- Kvalitetsbegrepp bar diskuteras mer 
- Dokumentera erfarenheter fora vidare till nasta KTF 
- Sakerstalla larandernalen och kommunicera dem utat mot studenter 
och externt 

- Lara re arbetar dagligen med forbattringsarbete men detta arbete ar 
frikopplat fran de administrativa systemen for kvalitetssakring 

- Bra struktur i kvalitetssakrlngssvstemet 
- Peer review bra metod bade internt och externt 
- Viii fler examinerande moment for att hoja kvaliteten pa tex 

. . sernmaner 



Kursvardering- lag informationsnytta 

- Saknar nytta lag svarsfrekvens vilken feedback ger de egentligen, nar 
ska de ges, vad ska fragas efter 

- Kursvarderingar med HV:s allrnanna inledande fragor kan 
konkretiseras ytterligare - anpassade varianter av kursvarderingar 
diskuteras och delas mellan lararlag 



Forska rut bi Id n i ng 

- Saknar uppfoljning 
- Doktorandbarometer 
- Vad viii doktorander ha 
- Gora orndornen och varderingar transparanta 
- Tips om hur lasa och reviewa texter 
- Genornforandemodeller av kurserna 



Administrativa problem - ledningsgruppsfragor 

- Lokalproblem, daliga lokaler och svarbokade lokaler, disponering av 
lokaler, svart att lagga schema, schema andras 

- Resursbrist stora studentgrupper, for lite tid med studenterna, fa 
lararledda timmar, Timfordelnlng ar svart 

- Manga kurser samtidigt hel och halvfart , parallellkurser, 
"Sonderhackad" tillvaro 

- Ensamarbete pa kurs, for fa lararlagsrnoten bade fore och efter kurs 
- Administrativt ramverk for hantering av gastforelasare, ersattnlng 
resa betald osv 


