
 

 

 

 
  

   
   

 

 

 

  

 

Dnr L 2018/50 
2020-04-02 

Utvärderingscykel för utvärdering av Högskolan i 
Halmstads utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
2018-2024 

Utvärdering av Högskolan i Halmstads utbildningar genomförs dels inom ramen för 
Högskolans eget utvärderingssystem (dnr L 2018/50) och dels av Universitetskanslerämbetet 
(UKÄ) inom ramen för deras utbildningsutvärderingar.  

Högskolan i Halmstad påbörjade sin utvärderingscykel våren 2019, medan UKÄ började 
med sina utbildningsutvärderingar under 2018. Högskolan i Halmstad har beslutat att de 
egeninitierade utvärderingarna i normalfallet genomförs under vårterminen för att 
synkronisera med Högskolans årliga system för uppföljning av utbildning(program) som 
genomförs och avslutas under hösten. 

Förutsättningar för att ingå i utvärderingscykeln är att program har studenter som slutfört 
alla åren och att det finns minst fem självständiga arbeten.1 Därtill ska programmen ingå i 
Högskolans utbildningsutbud och i de fall det finns program som är pausade i utbudet är 
utgångsläget att de ingår i utvärderingscykeln till dess att akademin har inkommit med 
avvecklingsbeslut enligt Högskolans rutiner för avveckling (dnr L 2014/32). 

1 Förändringar i utbildningsutbudet medför att denna plan kan komma revideras för att anpassas till rådande 
omständigheter. 
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Utvärderingscykel 2018- 2024 

Vårterminen 2018 

UKÄs utbildningsutvärdering 

Akademi Utbildning 
Lärande, humaniora och samhälle Förskollärarutbildningen 

Lärande, humaniora och samhälle Grundlärarutbildning åk f-3 

Lärande, humaniora och samhälle Grundlärarutbildning åk 4-6 

Höstterminen 2018 

UKÄs utbildningsutvärdering 

Akademi Utbildning 
Lärande, humaniora och samhälle Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och 

engelska 

Vårterminen 2019 

Högskolans utvärderingar – omgång 1 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Civilekonomprogrammet 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Internationella marknadsföringsprogrammet 

Hälsa och välfärd Hälsopedagogiskt program 

Hälsa och välfärd Samhällsförändring och social hållbarhet 

Informationsteknologi Digital design och innovation 

Informationsteknologi IT-forensik och informationssäkerhet 

Lärande, humaniora och samhälle Samhällsanalys och kommunikation 
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Vårterminen 2020 

Högskolans utvärderingar – omgång 2 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Utvecklingsingenjörsprogrammet 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap  

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Masterprogram i industriell organisation och 
innovation 

Hälsa och välfärd Magisterprogram i nordisk välfärd  

Hälsa och välfärd Masterprogram i hälsa och livsstil 

Informationsteknologi Affärssystemprogrammet 

Informationsteknologi Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 

Informationsteknologi Masterprogram i informationsteknologi 

Vårterminen 2021 

Högskolans utvärdering – omgång 3 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Byggingenjör 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Energiingenjör 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Magisterprogram i maskinteknik 

Hälsa och välfärd Professionell idrottskarriär och arbetsliv 

Informationsteknologi Dataingenjör 

Informationsteknologi Elektroingenjör 

Informationsteknologi Magisterprogram i elektronikdesign 

Lärande, humaniora och samhälle Språkvetarprogrammet 
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Höstterminen 2021 

Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärdering2 

Akademi Utbildning 
Hälsa och välfärd Sjuksköterskeprogrammet 

Hälsa och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
distriktsjuksköterska 

Hälsa och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
hälso och sjukvård för barn och ungdomar 

Hälsa och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
psykiatrisk vård 

Hälsa och välfärd Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
ögonsjukvård 

Vårterminen 2022 

Högskolans utvärdering – omgång 4 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Biomedicin- träningsfysiologi  

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk 
träning och prestation 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 

Hälsa och välfärd Organisering och ledning av arbete och välfärd  

Hälsa och välfärd Psykologi inriktning idrott och motion 

Informationsteknologi Civilingenjör i datateknik 

Informationsteknologi Magisterprogram i nätverksforensik 

Informationsteknologi Masterprogram i digital tjänsteinnovation 

Lärande, humaniora och samhälle Magisterprogram i aktionslärande3 

2 UKÄ kommer att göra ett urval bland specialistsjuksköterskeutbildningarna och de som inte ingår kommer 
inplaceras i Högskolans utvärderingsomgång 5 och 6. 
3 Programmet kommer ev att avvecklas och tas bort ur cykeln när beslut inkommit.  
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Vårterminen 2023 

Högskolans utvärdering – omgång 5 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Ekonomprogrammet 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Magisterprogrammet i revisor och bank 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Masterprogram i strategisk ledning för 
internationell tillväxt 

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Naturvård och artmångfald  

Ekonomi, teknik och naturvetenskap Masterprogram i energismart innovation i byggd 
miljö 

Informationsteknologi Mekatronikingenjör 

Lärande, humaniora och samhälle Kultur och samhällsutveckling  

Lärande, humaniora och samhälle Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - 
ämneslärare åk 7-9 

Lärande, humaniora och samhälle Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - 
ämneslärare gymnasieskolan 

Vårterminen 2024 

Högskolans utvärdering – omgång 6 

Akademi Utbildning 
Ekonomi, teknik och naturvetenskap Miljö, innovation och hållbarhet 

Hälsa och välfärd Medie- och kommunikationsvetenskapligt 
program inriktning hälsa 

Informationsteknologi Civilingenjörsprogrammet i intelligenta system 

Huvudområden som inte ingår i program och 
som leder till examen 

Efter 2024 påbörjas en ny utvärderingscykel. I den ingår bland annat de nyinrättade 
programmen Socionomprogrammet och Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och 
innovation. 
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