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Ärendets hantering 
Akademin för företagande, innovation och hållbarhet har inkommit med åtgärdsredovisning för de 
utvecklingsområden som identifierades i FUN:s utvärdering av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 2020, Utvecklingsingenjörsprogrammet erhöll omdömet Hög kvalitet med förbehåll. 
Åtgärdsarbetet har hanterats inom ramen för det årliga uppföljningssystemet för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Programmets två senaste uppföljningsrapporten bifogas underlaget. 
FUN föreslås utifrån inkommen redovisning och utifrån det åtgärdsarbete som skett besluta att 
programmet kan erhålla omdömet Hög kvalitet. 

I utvärderingen identifierades följande brist 

• Utformning, genomförande och resultat 
o Studenterna uppger att projekt och uppsatser ofta är avgörande för betygssättning 

samtidigt som den individuella insatsen sällan efterfrågas vid dessa 
gruppexaminationer. I kombination med liten eller obefintlig feedback blir det svårt 
för studenterna att förstå på vilka grunder betygen sätts. Programledningen och 
examinatorer bör säkerställa individuell examination i samtliga kurser samt förbättra 
feedbacken så att studenterna förstår betygssättningen. 

I utvärderingen identifierades följande utvecklingsområden 

• Utformning, genomförande och resultat  
o Återkoppling av kursvärderingar samt rutiner för programråd behöver stärkas. 
o Programdokumentation och dokumentation om studentinflytande/studentdialog behöver 

stärkas. 
o Programmet behöver säkerställa individuell bedömning vid gruppexamination. 

 
• Forskningsanknytning 

o Aktiviteter behöver genomföras i syfte att skapa förutsättningar för studenter att utveckla 
ett vetenskapligt förhållningssätt samt förbättra det akademiska skrivandet. 

 
• Programbeskrivning 

o Programbeskrivningen behöver förkortas, uppdateras och stäva efter en jämn nivå. 
o Programbeskrivningen behöver en tydligare framskrivning av koppling till 

hälsoinnovation och Högskolan i Halmstads vision i övrigt. 
o Programmets positionering behöver utvecklas. 
o Programbeskrivningen bör analysera hur man hanterarar och möjliggör vidare studier samt 

reflektera över externa behov gällande arbetsliv och målgrupp. 
 

• Övriga rekommendationer som identifierades i utvärderingen: 
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I likhet med den externa granskningen anser utskottet att det är viktigt att se över hur den 
individuella insatsen bedöms, redovisas och hanteras mer systematiskt. 

Bedömning inför förslag till beslut 
Akademins underlag visar att de korrigerat bristen avseende hur den individuella insatsen vid 
gruppexamination följs upp samt redogjort för hur feedback ges till studenterna. Utifrån 
uppföljningsrapporterna går det också att utläsa att programmet åtgärdat/arbetar med 
utvecklingsområden som i övrigt lyftes i utvärderingen, vilket indikerar att man tagit till sig av 
utvärderingsresultatet och omsatt det i handling. 

FUN gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger tillräckliga förutsättningar för att 
hög kvalitet i utbildningen ska kunna säkerställas. 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger 
tillräckliga förutsättningar för att hög kvalitet i utbildningen ska kunna säkerställas. Forsknings- och 
utbildningsnämnden beslutar att omdöme för Utvecklingsingenjörsprogrammet ändras från Hög 
kvalitet med förbehåll till Hög kvalitet. 

Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2020/23 och går att få genom 
att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.  
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