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Ärendets hantering

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) beslutade den 9 juni 2020 (dnr L 2020/23) att ge det
samlade omdömet Hög kvalitet med förbehåll för Masterprogrammet i industriell organisation och
innovation. För utbildning som erhållit omdömet Hög kvalitet med förbehåll hanteras brister och
utvecklingsområden inom ramen för den årliga uppföljningen och berörd akademi återkopplar
åtgärder och resultat till FUN senast vid nämndens första sammanträde 2022.
I utvärderingen identifierades följande brist:
•

Bristande överensstämmelse mellan programmål och nationella examensmålet C2.
De externa sakkunniga pekar på en potentiell brist vad gäller examensmål C2, där berört
programmål saknar koppling till begreppet ”vetenskaplighet”. Därmed blir det svårt att
avgöra hur programmet svarar på examensmålet och potentiellt är detta en allvarlig brist för
programmets forskningsanknytning. Se mer utförlig information i de externa sakkunnigas
rapport.

Därtill fick man följande identifierade utvecklingsområden för programmet att arbeta vidare med
inom ramen för dess kvalitetsarbete:
•

•

•

Utformning, genomförande och resultat
De externa sakkunniga påpekar att formuleringen av några programmål bör ses över.
Utskottet ser att programmets kvalitet kan stärkas enligt de sakkunnigas påpekanden. Se mer
information i de externa sakkunnigas rapport.
Hållbar utveckling
Det framgår att det finns en ambition att införa hållbarhetsaspekter genom hela
programmet. Utskottet finner att ambitionen är positiv och att hållbar utveckling borde
synas i berörda kursplaner och lärandemål så det kan säkerställas att det blir en progression
avseende hållbar utveckling. Även de externa sakkunniga lyfter detta som ett
utvecklingsområde.
Jämställdhet och mångfald
De externa sakkunniga lyfter fram att det finns en god ambition om en kultur och ett klimat
som är jämställd. De sakkunniga skriver vidare att det troligtvis krävs ökad kompetens och
också en uttalad strategi/taktik för att man i slutänden ska säkerställa en jämställd
utbildningsmiljö. Det behövs en medvetenhet om att jämställdhet är betydligt fler frågor än
en jämn könsbalans. Utskottet delar denna uppfattning.

Utöver bristen och utvecklingsområden identifierades flera rekommendationer för att stärka
utbildningen ytterligare. Rekommendationerna rörde rekrytering av studenter, digitalisering och
andra utmaningar och programmet långsiktiga utveckling genom att arbete med tydligare strategier i
programbeskrivningen.
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Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) inkom 2021-05-24 med ett underlag
och en motivering till att man önskade få omdömet ändrat. Underlaget fokuserar på hur man
omhändertagit bristen. Till underlaget biläggs även programmets uppföljningsrapport för 2020 som
visar hur programkollegiet arbetar med brist, utvecklingsområden och rekommendationer inom
ramen för dess kvalitetsarbete.

Bedömning inför förslag till beslut

Akademins underlag visar att programmet korrigerat den bristande överensstämmelsen mellan
programmål och nationella examensmålet C2 i utbildningsplanen. Därtill har man gjort en
genomlysning av kursernas lärandemål i relation till examensmålet som involverat lärarkollegiet, vilket
skapar förutsättningar för en samsyn kring måluppfyllelsen, och som medfört att man utvecklat båda
flikarna i bilaga 2 till utbildningsplanen.
Utifrån uppföljningsrapporten för 2020 kan man utläsa att programmet arbetar med såväl
utvecklingsområden som rekommendationer från utvärderingen, vilket indikerar att man tagit till sig
utvärderingsresultatet och omsatt det i handling.

Beslut

Forsknings- och utbildningsnämnden gör den sammantagna bedömningen att vidtagna åtgärder ger
tillräckliga förutsättningar för att hög kvalitet i utbildningen ska kunna säkerställas.
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar att omdöme för Masterprogrammet i industriell
organisation och innovations ändras från Hög kvalitet med förbehåll till Hög kvalitet.
Beslutet i original och relaterade dokument finns i diariet under dnr L 2020/23 och går att få genom
att kontakta registrator@hh.se eller funkansli@hh.se.
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