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Ärendets hantering 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade den 3 juni 2021 (dnr L 2020/132) att ge det 
samlade omdömet ifrågasatt kvalitet för Magisterprogram i elektronikdesign. Enligt Högskolans rutin, 
vilket beskrivs i Riktlinjer för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr L 
2018/50), ska akademin som erhållit omdömet ifrågasatt kvalitet inkomma med en analys av och 
motivering till om berört program ska utvecklas eller avvecklas. Deadline för analysen sattes till 
utskicket inför FUNs sammanträde 2021-11-11.  

Akademin för informationsteknologi (ITE) inkom till utsatt datum med en analys och en motivering 
till att man önskade utveckla programmet. FUN behandlade analysen på sammanträdet den 11 
november 2021 och beslutade att ställa sig bakom analysen och att programmet skulle fortsätta 
utvecklas. Akademin inkom med åtgärdsredovisning i juni 2022.  

För uppföljningen utsåg FUN ett utskott att bedöma åtgärdsredovisningen. Utskottet bestod av  

• Urban Johnson (ledamot i FUN och ordförande i utskottet),  
• Håkan Petersson (ledamot i FUN)  
• Philip Gunnarsson (studentrepresentant i FUN),  
• Anna Thornberg (handläggare).  

Utskottet sammanträdde 7 oktober 2022 och bedömde inkommen åtgärdsredovisning med 
tillhörande underlag. Inför utskottets sammanträde hade ordförande och handläggare identifierat att 
betygskriterier inte fanns i det samlade, vilket inhämtades från programansvarig. Utskottet upprättade 
ett utlåtande till FUN där såväl brister som utvecklingsområden bedömdes i relation till 
bedömningsgrunderna.  

Bedömning 
Utskottet anser att åtgärdsredovisningen är komplett och välskriven och visar att ITE arbetat 
strukturerat för att åtgärda brister och hantera utvecklingsområden. Vidare visar åtgärdsredovisningen 
att programkollegiet tagit till sig av kritiken och gjort en självkritisk analys. Utskottet har några 
synpunkter samt förslag på fortsatt utveckling vilka redovisas nedan. 

Utskottet har identifierat ett område i behov av fortsatt utveckling som är på programnivå.  

• Utskottet rekommenderar lärarkollegiet att förtydliga betygskriterierna gällande hur respektive 
lärandemål examineras och att det illustreras i en tabell.   

Beslut  
Forsknings- och utbildningsnämnden gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger 
tillräckliga förutsättningar för att kunna säkra hög kvalitet i utbildningen. Forsknings- och 
utbildningsnämnden beslutar därför att Magisterprogram i elektronikdesign omdöme ändras från 
Ifrågasatt kvalitet till Hög kvalitet. 

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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