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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) har under 2022 utvärderat programmet XX enligt 
Högskolans Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L 
2018/50).  

Utvärderingen har genomförts av externa sakkunniga och ett internt utskott. Kamilla Klonowska, 
Högskolan Kristianstad, och Andreas de Blanche, Högskolan Väst, har varit externa sakkunniga. Det 
interna utskottet bestod av:  

- Kristian Widén, ledamot i FUN och ordförande i utskottet,  
- Göran Sahlen, lärarrepresentant från FIH,  
- Johanna Sjögren Eliasson, studentrepresentant, samt 
- Carl Håkansson, handläggare. 

Utskottet har träffats tre gånger. Det första mötet genomfördes 23 mars och omfattade en första 
granskning av programmets underlag och initial bedömning av de områden som ingår i det interna 
utskottets bedömningsmall. Den 2 maj fick utskottet tillgång till de externa sakkunnigas rapport. 
Den 6 maj träffade utskottet de sakkunniga för diskussion utifrån rapporten. Den 11 maj träffades 
utskottet för att enas om förslag till omdöme. 

Utvärdering av Magisterprogram i nätverksforensik 
Utskottet har genomgående uppfattat att underlagen redogör för en utbildning av god kvalitet. Den 
bilden förstärktes efter träffen med de sakkunniga som framfört att utbildningen är unik i Sverige. 
Utbildningen är uppskattad av såväl studenter och arbetslivsrepresentanter, något som framförts 
både till de sakkunniga vid platsbesöket och till utskottet genom yttrandena från programrådet. 

Utskottet anser att programmets främsta styrkor finns inom en väl utvecklad samverkan med arbets- 
och näringslivet och i hur forskningsanknytning säkerställs inom utbildningen. 

Utskottet har funnit att samtliga områden i bedömningsmallen är tillfredsställande. Avseende 
programmets interna kvalitetsarbete och hur perspektivområden inkluderas är bedömningen dock 
tillfredställande med förbehåll. Inom det området finns utrymme för utveckling, även om råd och 
rekommendationer har lämnats till utbildningen på flera områden, se bedömningsmall. 

Brist: 

Identifierade brister för programmet att arbeta vidare med inom ramen för dess kvalitetsarbete är 

• Utformning, genomförande och resultat 
o Programmålens matchning mot de nationella examensmålen behöver ses över. 

Sakkunniga bedömer att programmålens formuleringar inte alltid matchar de nationella 
examensmålen. 

o Sakkunniga lyfter att examensmålsmatrisen måste justeras med hänsyn till vilka kurser 
som bär vilka mål 

Utvecklingsområden: 

Identifierade utvecklingsområden för programmet att arbeta vidare med inom ramen för dess 
kvalitetsarbete är 
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• Utformning, genomförande och resultat 
o Förtydliga kriterier för helkursbetyg i de kurser där det finns graderade delmoment. 
o Betygskriterierna för godkänt betyg (3) på det självständiga arbetet i Examensarbete 

inom digital forensik 15hp borde ses över. 

Utbildningen rekommenderas att i övrigt beakta de råd och rekommendationer som lämnats i 
sakkunnigas rapport och i utskottets bedömningsmall. 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet med 
förbehåll. Utvecklingsområdena ska hanteras inom ramen för den årliga uppföljningen. Berörd 
akademi återkopplar till Forsknings- och utbildningsnämnden kring åtgärder och resultat senast vid 
nämndens första sammanträde 2024. 

Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2022/29 och går att få genom 
att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se. 

mailto:registrator@hh.se
mailto:funkansli@hh.se

	Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022
	Ärendets hantering
	Utvärdering av Magisterprogram i nätverksforensik
	Beslut


