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Rutin för granskning av examensarbeten 
 

Bakgrund 
Granskning av examensarbeten genomförs regelbundet i Högskolans regi. Syftet är att få en 
avstämning om huruvida kvaliteten på examensarbetena lever upp till nationell och 
internationell standard. Syftet med granskningen är att de utlåtanden som den sakkunniga 
delger ska användas för att utveckla Högskolans utbildningar.  

Granskningen av examensarbeten äger rum vartannat år. Den sakkunniga ska granska fem 
examensarbeten utifrån kursplan, kursbeskrivning och betygskriterier samt annat underlag 
som är relevant för bedömning av examensarbetet1.  Den sakkunniges utlåtanden ska 
behandla kursens utformning, genomförande och måluppfyllelse. Urvalet av examensarbetet 
görs av godkända examensarbeten under 1 oktober innevarande år till 1 oktober föregående 
år. 

Utseende av sakkunniga 
Det är akademichefen, eller den person som denne delegerar till, som beslutar om 
sakkunniga. Nominering av sakkunniga kommer från programansvariga, som i samråd med 
programkollegiet tar fram fyra namn (helst två män och två kvinnor). Nomineringen skickas 
till akademiutredare. Akademiutredaren delger akademichefen förslagen. Akademichefen 
godkänner och rangordningar vilka man ska gå vidare med. Programansvarig vidtalar 
sakkunniga och kommer överens om tidsram samt meddelar om arvode. Akademiutredaren 
skickar därefter ut underlag, anvisningar och mall till den beslutade sakkunnige. 

Hänsyn ska tas till representation bland granskarna av en akademis utbildningar, dels utifrån 
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv dels utifrån vilka lärosäten granskarna kommer 
ifrån.  

Sakkunniga 
De sakkunniga ska ha god kunskap om hur utbildning kan organiseras, vad måluppfyllelse 
innebär i relation till kursens lärandemål, och erfarenhet av den specifika typen av utbildning 
för vilken de självständiga arbetena granskas. 

De sakkunniga kan vara nationella eller internationella. Internationella granskare kan 
exempelvis vara lämpligt på internationella magister- och masterutbildningar. Det kan vara 
                                                 
1 Exempelvis kan en granskning av examensarbeten inom teknik behöva titta på kvaliteten i de prototyper eller 
produkter eller lösningar som studenterna producerar. 
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bra att upprätta kontakt med ett annat lärosäte för att byta tjänster och för benchmarking. 
De sakkunniga ska inte ha eller nyligen haft en nära koppling till Högskolan i Halmstad och 
utbildningen i frågan. 

Sakkunnigas utlåtande  
De sakkunniga yttrande kommer variera beroende på vilken typ av utbildnings 
examensarbete som granskas eftersom examensarbetet ska bidra till måluppfyllelse av en 
specifik examen.  

Respektive akademi tillhandahåller en standardiserad och högskolegemensam mall, där det 
finns möjlighet till modifiering för att spegla utbildningen.  

Godkännande av utlåtande 
När sakkunnig skrivit ett utlåtande skickas det in till akademiutredaren som stämmer av med 
utbildningsledaren om utlåtande behöver kompletteras. Därefter skickas utlåtandet till 
programansvarig och till akademirådet. Akademirådet godkänner utlåtandena. 
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