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Utskottet för utvärdering av Affärssystemprogrammet
(SGASP)
Datum

2020-05-08

Tid

Kl. 10:00-12:00

Plats

Möte via Zoom

Närvarande ledamöter

Marie Mattsson (ordf.)

FUN

Martin Danielsson

Ledamot akademi HOV

Ida Olsson

Studentrepresentant

Carl Håkansson

Handläggare

§

Punkter

Beslut eller åtgärd

1

Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2

Arbetsgång

Utskottet har haft två möten, ett fysiskt möte den 6 mars och
ett möte på distans via Zoom den 8 maj. Alla ledamöter har
närvarat. Platsbesök med externa sakkunniga genomfördes 26
mars, tre av fyra ledamöter träffade de sakkunniga för diskussion
om programmet.

3

Utvärdering av
Affärssystemsprogrammet

Utskottet bedömer att programmet inkommit med ett underlag
som ger en god bild av utbildningen och väl beskriver
programmet i dess utformning och förutsättningar.
Med grund i underlagen och de externa utvärderarnas rapport
anser utskottet att programmet redogjort för en utbildning som
håller hög kvalitet. Merparten av bedömningsaspekterna anses
tillfredsställda med undantag för hur programmet positioneras
i Högskolans utbildningsutbud och hur programmet beskrivit
sitt arbete med internationalisering, båda kan utvecklas. Ett
antal utvecklingsområden och rekommendationer har
identifierats även inom tillfredsställda aspektområden men
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sammanlagt medför inte detta att programmet kan anses ha
ifrågasatt kvalitet.
I de externa utvärderarnas rapport går flera goda exempel att
utläsa. Det finns ett bra och välutvecklat samarbete med
näringsliv med exempel i flera kurser och på flera nivåer.
Integreringen av hållbar utveckling i utbildningen är mycket
god. Forskningsanknytningen är sammantaget god men kan
utvecklas för att stärka kopplingen till akademins egen
forskning och att relevanta forskningsresultat tydligare
integreras i utbildningen. Programmet bör även säkerställa att
en högre grad av den undervisande personalen är disputerad och
forskningsaktiv. De externa utvärderarna tycker sig ana en
förskjutning av programmets kärna från affärssystem mot ITlösningar generellt. Det finns skäl för programmet att
övergripande fundera på hur en viss fördjupning inom
affärssystemsområdet kan åstadkommas.
Varken utskottet eller de externa utvärderarna har identifierat
några brister i behov av direkt åtgärd. Identifierade
utvecklingsområden som programmet bör åtgärda lyfts nedan:
•

Kunskapsområde
o En förskjutning från programmets kärna,
affärssystem, mot IT-lösningar mer generellt kan
anas vilket kan innebära en risk att affärssystem som
kunskapsområde
hamnar
i
skymundan.
Programmet bör se över detta och fundera på
framtida inriktning.

•

Utformning, genomförande och resultat
o Länkningen mellan programmål, examensmål och
lärandemål bör förtydligas. Se externas rapport.
o Se över hur graden av internationalisering kan höjas
i utbildningen. Internationalisering som perspektiv
är utöver studenternas möjlighet till VFU
utomlands frånvarande och behöver breddas.
Programmet
bör
resonera
kring
hur
internationalisering kan utgöra ett inslag i
utbildning i andra former än utresande.
o Ta fram en bedömningsmall eller motsvarande som
kan användas av de externa bedömarna
(handledarna) på VFU:n. Se externas rapport.

•

Forskningsanknytning
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o Stärk kopplingen till akademins egen forskning och
tillse att relevanta forskningsresultat integreras i
utbildningen. Detta utvecklingsområde hade även
programmet självt identifierat.
o Säkerställ att en högre grad av den undervisande
personalen är disputerad och forskningsaktiv.
3

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden att
programmet erhåller omdömet Hög kvalitet. Utskottets
bedömning är att identifierade utvecklingsområden kan
hanteras inom ramen för den årliga uppföljningen.
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