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Minnesanteckningar
§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.
§ 2 Information från rektors ledningsråd (MLO)
Kvalitetsäkringssystemet, hur går högskolan vidare? Kvalitetssamordnare vid A1
saknas.
From 1 september kommer en stab inrättas hos rektor. Den kommer att ledas av
Anders Stenström där Science park, Smart Textil och GIO kommer att ingå.
Prorektor kommer att avgå under hösten (7 oktober) och en vikarie kommer att
ersätta honom till att börja med innan ny utses.
Varje akademichef kommer att leda var sitt råd underställt rektor:
Innovationsrådet - Mikael Löfström.
Forskarrådet - Ann-Sofie Axelsson
Utbildnings- och kvalitetsrådet - Lotta Dalheim Englund
Nationellt pilotprojekt ”Open access”
Högskolan har tecknat ett avtal med förlaget Springer. Genom avtalet får vi publicera
artiklar i open access utan att det tillkommer några avgifter vid publicering. MLO
återkommer om detta. Biblioteket kommer att bjuda in till en open access-vecka där
de kommer att informera kring projektet. MLO kommer även att bjuda in Svante
Kristensson till akademin för ett informationstillfälle. Mer information finns att läsa
på bibliotekets blogg http://forskningsrelaterat.hb.se/2016/09/01/open-access-utanforfattaravgift-med-springer-compact/
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§ 3 Remiss: Regler för Särskilt pedagogiskt stöd (Åsa Haggren)
Åsa ville ha ytterligare synpunkter på remissen.
Inspelning av föreläsningar - Hur mycket kan läraren påverka detta? Huvudregeln är
att det inte är tillåtet, läraren måste ge sitt tillstånd. Studenten bör påtala att behov
finns i samband med kursstart. Dokumentation ska finnas om vilka behov som finns.
Åsa skriver ihop de synpunkter som kommit in före och under mötet och delger
MLO.
§ 4 A1 VP (Alla)
Synpunkter på den inledande texten och strategiska satsningar. Förslag till mål för
A1. Hur kan vi påverka målen? Ska det vara andra mål än de högskoleövergripanden? MLO har ett förslag om att ta fram vilka målen ska vara och sedan
prövar man vid varje sektion om de är rimliga. Det får dock inte vara för många mål.
En diskussion kring målen Studentens lärande i centrum, Ökad andel forskning samt
Kompletta akademiska miljöer genomfördes. Varje sektion tar fram förslag på mål.
Mötet tittade vidare på Strategier (internationalisering, samverkan och innovation)
och Strategiska satsningar. Det här behöver processas på sektionsnivå på olika sätt.
Inför ledningsrådets möte den 28 september ska sektionerna ha redovisat deras
synpunkter på akademins VP samt funderingar på strategiska satsningar. Inspel på
texten kring Strategier önskas också. En reviderad tidsplan kommer att tas fram.
§ 5 Rekryteringsinsatser – vilket behov finns utifrån varje utbildningsprogram
kl 13:00 (Alla)
Varje sektion tar fram ett kortfattat underlag där behovet för varje
utbildningsprogram tydliggörs. Ska vi marknadsföra olika utbildningsområden
samfällt? Hur gör vi det i så fall? Förslag på rekryteringsinsatser. Therese skulle
presenterat en tidsplan på mötet men då hon var på resande fot tas detta vid ett senare
tillfälle
Sektionen för ingenjörsvetenskap (MIT):
Industiell ekonomi, IT-tekniker, Ingenjörsutbildningarna, programmen är fyllda.
Enkät genomförd på Maskiningenjörsprogrammet: Många sökande från Göteborg,
hög andel studenter med utländsk bakgrund, många har inte valt Borås i första hand.
Behov finns att öka rekryteringen, de har tagit in alla som sökt programmet.
Affärsingenjör och Industriell ekonomi – fyller programmet, finns reserver på varje
program. Maskiningenjörsprogrammet, behöver marknadsföras på annat sätt.
Tekniskt basår har också många reserver.

Sektionen för textilteknologi (MSK):
Kandidat – behöver marknadsföras inom sjuhärad (närområdet) på ett annat sätt.
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Sektionen för design:
Lång lista med skolor runt om i landet där vi har fått sökande ifrån samt från
internationella skolor. Hyfsad statistik vilka som söker och blir antagna. Söktrycket i
år har ökat. Långsiktigt vill de ha fler internationella och betalande studenter.
Betalande studenter tyder på en hög kvalitet på våra utbildningar enligt OLW.
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad (OLW):
Kandidat, bygg, kemi och energi – bra rekrytering totalt men kemi och energi
behöver bättre marknadsföring. Energi – ett stor tapp i år (22 registrerade i dag).
Avacerad nivå: Hållbar samhällsbygnad, svårt att rekrytera då arbetsmarknaden är
dålig (6 studenter registrerade).
Sektionen för företagsekonomi (TIN)
Stort antal sökande från Göteborgsområdet och Borås. Behöver läggas mer tid på
rekryteringen i närområdet (Sjuhärad). Bra totalt söktryck men TIN vill ha bättre
resultat bland förstahandssökande. Ett liten mindre söktryck på civil och ekonom det
här läsåret. Många kommer direkt från gymnasiet. Civilekonomprogrammet
utmärker sig med många sökande från stora delar av landet (Halland, Småland,
Stockholm och Uppsala). Ekonomprogrammet lite mer lokalt. Event Management,
större upptagningsområde i Halland, Malmö och Skåne. Alla utbildningar har ett bra
söktryck från Göteborg. Textilekonom, södra Sverige, Stockholm och neråt.
Magister, södra Sverige. Nytt program (Master i management av digital handel) inför
2017 finns en tydlig plan för hur rekryteringen ska gå till.
Bra spridning på de internationella sökande från flera delar av världen på master och
magister. Butikschefsprogrammet har sina flesta sökande i Göteborgsområdet.
Summering (MLO): Bättre rekrytering lokalt (Sjuhärad). Sektionerna behöver ha ett
möte med Kommunikations avd. där man diskuterar om det är något specifikt som
behöver göra inför kommande rekryteringar?
§ 6 Forskning/forskarutbildning/forskarskolor kl 14:00 (Alla)
Mohammad Taherzadeh, Eva Gustafsson, Clemens Thornquist
Forskarskolor:
Kort presentation av Mohammad Taherzadeh, Resursåtervinning samt Clemens
Thornquist, Textil och mode.
Det diskusskuterades om hur vi kan utveckla våra forskningsområden
(nuvarande/nya) och om vi kan stärka forskarutbildningarna på längre sikt. Vilken
roll kan forskarskolorna ha för vår verksamhet?
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§ 8 Övrigt (ALLA)
Löneöversyn (SASV)
Enligt tidsplan ska lönesamtalen börja den 12 september. Det centrala avtalet är inte
klart så man har inte fått besked av de fackliga parterna om det är ok att köra igång
enligt plan men A1 kan gå ut med det material som tagits fram för samtalen.
Löneöversynen kommer också att tas upp på ALR om två veckor.
Ekonomihantering när ekonomen på A1 är sjukskriven
Information om vem man ska vända sig till ska ha kommit från Linda till
sektionscheferna. Mer information måste gå ut till all personal.
Hållbar utveckling (ULPO)
Nominering av HU-diplomerade kurser, sista dag 15 september. HU-ombudet (Peter
Ahlström) samlar in och skickar in gemensamt från Akademin. Mail från Birgitta
Påhlsson ska ha gått ut.
Externrevisionen den 29-30 november, i år fokuserar man på Sektionen för design
samt Sektionen för ingenjörsvetenskap.

