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Utskottet för utvärdering av programmet Magisterprogram
i tillämpad miljövetenskap 60 hp (NAMTM)
Datum

2020-05-07

Tid

Kl. 10:00–12:00

Plats

Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter

Claes Malmberg (ordf.)

FUN

Karin Weman Josefsson

Ledamot HOV

Ida Bard

Studentrepresentant

Jessika Andersson

Handläggare

§

Punkter

Beslut eller åtgärd

1

Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2

Arbetsgång

Utskottet träffades fredagen den 6 mars kl 10 – 12 på
Högskolan i Halmstad, för en genomgång av underlagen. I
samband med platsbesöket den 27 mars träffade Claes
Malmberg och Jessika Andersson de externa experterna. Detta
möte ägde rum digitalt via Zoom.

3

Utvärdering av
programmet
NAMTM

De underlag som inkommit har utformats enligt de
instruktioner som finns, och ger en sammanhållen och
välstrukturerad bild över programmet. Programbeskrivningen
pekar på ett väl framarbetat och välfungerande program med en
mix av teori och många praktiska moment. Utskottet anser dock
att samtliga dokument hade dragit fördel av att korrekturläsas
ytterligare en gång.
I de externas rapport står att läsa att programmet har en väl
genomtänkt struktur och har en välmotiverad och adekvat
profilering inom miljövetenskapsområdet, samt att det lever upp
till nationell och internationell standard för ett magisterprogram
i tillämpad miljövetenskap.
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De utvecklingsområden som de externa experterna lyfter fram
berör att det finns ett behov av en utvärdering kring bedömning
av examensarbetena samt att lyfta hållbarhetsfrågor på ett
tydligare sätt i samtliga kurser inom programmet.
Utbildningens utvecklingsområde
genomförande och resultat är:
-

avseende

utformning,

Hur säkerställs praktiska moment för de studenter som
inte väljer praktikkursen
Se över litteraturlistorna så att de är aktuella och
adekvata för en utbildning i framkant
Säkerställa att studenternas synpunkter tas tillvara vid
programmets fortsatta utveckling

Utbildningens utvecklingsområde avseende hållbar utveckling
är:
-

Tydligare knyta an till Agenda 2030 och de globala
målen
Positionera
programmet
inom
Högskolans
hållbarhetsarbete

Utbildningens
utvecklingsområde
forskningsanknytning är:
-

Säkerställa framtida kompetens i lärargruppen

Utbildningens
utvecklingsområde
programbeskrivningen är
3

Förslag till beslut

avseende

Konkretisera syftet, särskilt
programidén
Korrekturläsa underlagen

i

avseende
förhållande

till

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden att
programmet erhåller omdömet Hög kvalitet. Eventuella
utvecklingsområden hanteras inom ramen för den årliga
uppföljningen.

Sida 2 (8)

