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Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
våren 2021
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutar om samlat omdöme för de utvärderade
programmen enligt följande:
Byggingenjörsprogrammet, Hög kvalitet
Ingenjör i hållbar energi, Hög kvalitet
Magisterprogram i maskinteknik, Ifrågasatt kvalitet
Professionell idrottskarriär och arbetsliv, Hög kvalitet med förbehåll
Dataingenjörsprogrammet, Ifrågasatt kvalitet
Elektroingenjörsprogrammet, Hög kvalitet med förbehåll (beslut av FUN 2021-09-02)
Magisterprogram i elektronikdesign, Ifrågasatt kvalitet
Språk, textbearbetning och digital kommunikation, Ifrågasatt kvalitet
FUN ställer sig bakom respektive utskotts beskrivning av identifierade brister och
utvecklingsområden i de utvärderade programmen.
För utbildning som erhållit omdömet Hög kvalitet hanteras utvecklingsområden inom ramen
för den årliga uppföljningen.
För utbildning som erhållit omdömet Hög kvalitet med förbehåll hanteras brister och
utvecklingsområden inom ramen för den årliga uppföljningen och berörd akademi återkopplar
åtgärder och resultat till FUN senast vid nämndens första sammanträde 2023.
För utbildningar som erhållit omdömet Ifrågasatt kvalitet ska berörd akademi inom 3
månader, senast den 25 oktober 2021, lämna in en analys till FUN inklusive förslag på om
utbildningen ska utvecklas eller avvecklas. Om utbildningen ska utvecklas sker det under 1 år
räknat från FUNs beslut om ifrågasättande. En redogörelse över utvecklingsarbete som
genomförts under året lämnas till FUN senast juni 2022. Ärendet hanteras därefter av samma
utskott som beredde utvärderingen och utskottet bedömer om externa experter behöver
engageras. För mer information om processen se Riktlinjer för utvärdering av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (dnr L 2018/50).
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Bakgrund
Forsknings- och utbildningsnämnden har under våren utvärderat åtta utbildningsprogram.
Arbetet har genomförts enligt Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och
avancerad nivå (dnr L 2018/50).
Åtta utskott bildades för att hantera var och en av utbildningarna. Varje utskott leddes av en
ledamot i FUN. Till utskotten har akademierna nominerat en ledamot. Till varje utskott hade
en studentrepresentant utsetts. Därtill hade varje utskott en handläggare/sekreterare.
För varje utbildning tillsattes två externa sakkunniga, som nominerats av akademierna, med
kunskap om den utbildning som utvärderades och som bedömt kunskapsområde för
utbildningen, genomförande och måluppfyllelse samt forskningsanknytning. De externa
sakkunniga genomförde ett digitalt platsbesök där de träffade studenter på programmet, lärare,
arbetslivsrepresentanter samt representanter från utskottet. De externa experterna skrev en
rapport som delades med berörd akademi innan färdigställandet av slutversionen.
Slutversionen blev därefter en del av underlaget för utskottets arbete.
Utskottet har bedömt utbildningen utifrån en bedömningsmatris särskilt framtagen för detta
ändamål. Matrisen utgår från Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildning på
grundnivå och avancerad nivå (dnr L 2014/32). Utskottet har därefter gjort en samlad
bedömning med hänsyn till de externa sakkunnigas rapport, dialog vid platsbesöket samt
bedömningsmatrisen.
Ett kalibreringsmöte hölls den 12 maj 2021 där sju av åtta utskottsordförande och samtliga
handläggare deltog. Efter kalibreringen genomförde respektive utskott justeringar inför
delningen av förslag till beslut. Mellan den 18 maj och 24 maj fick akademierna möjlighet att
ta del av förslag till beslut, bedömningsmatris och externa sakkunnigas rapport för att kunna
upptäcka och inkomma med kommentarer relaterade till sak- och faktafel.
Efter beslut i nämnden kommer ett arbete att inledas för att utveckla rutiner för
utvärderingsprocessen utifrån erfarenheter från årets omgång.
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