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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) har under 2021 utvärderat Ingenjör i hållbar energi 
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. Viktoria Martin, 
Kungliga Tekniska högskolan, och Simon Harvey, Chalmers Tekniska högskola, har varit externa 
sakkunniga. Det interna utskottet bestod av:  

- Håkan Pettersson, ledamot i FUN och ordförande i utskottet,  
- Oscar Andersson, lärarrepresentant från HOV,  
- Joel Espling, studentrepresentant från programmet, samt 
- Tina Skytt, handläggare. 

Utskottet har haft två möten, båda via Zoom, den 21 mars respektive den 5 maj. Alla ledamöter har 
närvarat. Platsbesök med externa sakkunniga genomfördes via Zoom den 29 mars.  

Utvärdering av Ingenjör i hållbar energi 
Underlagen från akademin har varit kompletta och lagom omfattande.  

De externa sakkunnigas rapport sammanfattar programmets måluppfyllelse som god. Vidare lyfter 
man fram några av programmets styrkor t ex områdets relevans, programmets gedigna upplägg samt 
ett inspirerande samverkansengagemang. Detta till trots identifierar man avsaknaden av examination 
av jämställdhet som en brist som måste åtgärdas. Dessutom identifierar man följande 
utvecklingsområden:  

• Översyn av programmets progression och examensarbetets slutliga måluppfyllelse 
• Programmet bör kompletteras med teknoekonomiskt perspektiv och ytterligare 

hållbarhetsperspektiv 
• Programmet behöver utveckla en strategi för att öka antalet studenter 

I utskottets analys identifieras ytterligare utvecklingsområde:  

• Dokumentet om forskningsanknytning bör utvecklas så att det innehåller färre lärandemål 
och att man i gengäld beskriver hur dessa examineras. Dokumentet bör också kompletteras 
med en mer utförlig beskrivning av hur lärarnas forskning kommer programmet tillgodo. 

Utskottet menar att den brist som de externa sakkunniga identifierat kring avsaknaden av 
examination kring jämställdhet inte är en brist som föranleder omdömet ifrågasatt kvalitet utan 
snarare är ett utvecklingsområde. 

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att programmet Ingenjör i hållbar energi erhåller 
omdömet Hög kvalitet. Eventuella utvecklingsområden hanteras inom ramen för den årliga 
uppföljningen.  

Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2020/132 och går att få 
genom att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.  
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