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Utskottet för utvärdering av Civilekonomprogrammet (SACEK)
Datum

2019-05-03

Tid

Kl. 09.00 – 11.20

Plats

B 209, Högskolan i Halmstad

Närvarande ledamöter

Maria Nyholm (ordf.)

FUN

Anna Isaksson

Ledamot akademi LHS

Malin Fällgren

Studentrepresentant

Sandro Reljanovic

Handläggare

Peter Lindgren

Sekreterare

§

Punkter

Beslut eller åtgärd

1

Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2

Arbetsgång

Utskottet har haft två möten, den 20 mars och 3 maj då
alla ledamöter närvarat. Ett platsbesök av externa
experter genomfördes den 4 april. De träffade då
utskottsrepresentanterna Maria Nyholm, Anna Isaksson
och Sandro Reljanovic.

3

Utvärdering av programmet

Det övergripande intrycket är att programbeskrivningen
är generellt formulerad, i behov av exemplifieringar och
konkretare beskrivningar inom områden som
digitalisering, hållbar utveckling, jämställdhet och
internationalisering. Programbeskrivningen ger ingen
tydlig bild av hur detta program positionerar sig i
jämförelse med lärosätets ekonomiprogram och hur det
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står sig nationellt. Nuvarande skrivningar ger intryck av
en mycket traditionell utbildning med oklara
pedagogiska förhållningssätt och mål samt otydlig
progression.
Genom en analys av de externa experternas rapport
konstaterar utskottet att programmet har många styrkor
så som engagerat lärarlag, engagerade studenter, bra
samarbete med studentföreningen Eurekha men men det
finns områden som påvisar svagheter och utmaningar.
Exempelvis forskningsanknytning, mappning och
profilering relaterat till profession, vetenskapligt
skrivande, det vetenskapliga arbetets riktlinjer,
vetenskaplig metodkurs och kritisk granskning. Därtill
bedöms målet C1 som ifrågasatt bland annat avseende
etik.
Utskottet gör sammantaget bedömningen utifrån
underlagen att det finns flera utvecklingsområden inom
utbildningen som inte är tillfredställande.
Utvecklingsområdena sammanfattas nedan och kan
härledas till matrisen och experternas rapport.
•

•

•
•

Dessa delar i programbeskrivningen behöver
revideras och i arbetet ska de externa experternas
utlåtande beaktas:
1. helhet (inbegriper inriktningar och alla fyra
åren)
2. utbildningens progression
3. mappning (säkerställandet av kursernas
lärandemål, innehåll, examination och
progression) av programmets måluppfyllelse
generellt och särskilt måluppfyllelsen för
målet C1 som för vissa aspekter inte är
tillfredställande
4. pedagogisk grund
5. positionering/profilering
6. internationalisering
7. hållbar utveckling
8. jämställdhet
Forskningsanknytning behöver utvecklas med en
tydligare argumentation och problematisering av
lärarresurser samt kompetensutveckling.
Organisering och ledning av programmet
behöver ses över och klargöras.
Inslag av praktik saknas under utbildningen och
är enbart en valbar kurs. Detta behöver ses över.
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•

•

3

Förslag till beslut

Vetenskapliga arbetets riktlinjer, handledning,
vetenskaplig metodkurs, kritisk granskning
behöver ses över och utvecklas.
Utbildningen behöver utvecklas för att möta
arbetslivets krav på digital kompetens.

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden
att programmet erhåller omdömet ifrågasatt kvalitet.
Akademin ska inom 3 månader lämna in en analys av
bristerna till FUN inklusive förslag på om utbildningen
ska utvecklas eller avvecklas.
Utskottet föreslår forsknings- och utbildningsnämnden
att efter ett år från beslutsdatum följa upp att ovan
identifierade utvecklingsområden åtgärdats.
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