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Ärendets hantering 
Akademin för informationsteknologi har inkommit med åtgärdsredovisning för de 
utvecklingsområden som identifierades i FUN:s utvärdering av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 2020, Masterprogrammet i inbyggda och intelligenta system 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 brister: 

• Forskningsanknytning 
- En översyn över programmet kurser för att säkerställa att kursmaterialet är aktuellt. 

I utvärderingen identifierades följande utvecklingsområden: 

• Utformning, genomförande och resultat  
- Arbeta in moment för att diskutera begränsningar och tillämpbarhet i programmet. 
- Införa kursambassadörsystemet på alla kurser i programmet. 

• Hållbar utveckling 
- Hållbarhetsperspektivet bör skrivas fram tydligare i programmet. Att arbeta med moment 

kring begränsningar och tillämpbarhet som beskrivs ovan kan bidra till detta perspektiv. 
• Samverkan 

- Det finns en mycket god samverkan med arbetslivsrepresentanter i utformning av 
programmet. Dock ger studenterna uttryck för att det inte ges möjlighet för möten med 
arbetslivsrepresentanter i någon större utsträckning innan examensarbete. 

• Programbeskrivning 

Behöver uppdateras, en tydligare positionering gentemot andra program behöver göras samt att 
forskningsanknytningen behöver förtydligas. Det finns en diskrepans mellan betoningen av målet 
med utbildningen såsom det skrivs fram i programbeskrivningen gentemot betoningen i 
programmålen. 

Bedömning inför förslag till beslut 
Akademins underlag visar att de utifrån bristen avseende forskningsanknytning på programmets 
kurser genomfört en översyn och för de kurser där forskningsanknytning är relevant säkerställt att 
kursmaterialet är uppdaterat. Utifrån akademins redovisning och 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. 
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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 Masterprogrammet i intelligenta och inbyggda system 
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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