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Utskottet för utvärdering av Masterprogrammet i
informationsteknologi (TAITE)
Datum

2020-05-06

Tid

Kl. 09:00-11:00

Plats

206, Högskolan i Halmstad samt Zoom

Närvarande ledamöter

Urban Johnson (ordf.)

FUN

Aron Chibba

Ledamot akademi ETN

Vandan Revanur

Studentrepresentant

Anna Thornberg

Handläggare

§
1

Punkter
Mötet öppnas

Beslut eller åtgärd
Ordföranden öppnade mötet.

2

Arbetsgång

Utskottet har haft två möten, den 10 mars och 6 maj då alla
ledamöter närvarat. Ett platsbesök av externa experter
genomfördes den 26 mars via zoom och då medverkade
utskottsrepresentanterna Urban Johnson, Vandan Revanur
och Anna Thornberg.

3

Utvärdering av
programmet
Masterprogrammet i
informationsteknologi

Utskottet anser sammanfattningsvis att:
-Underlaget från akademin var bra, tydligt och komplett.
-De externas rapport lyfter flera styrkor med programmet,
såsom att det finns kurser som är högt efterfrågade. I rapporten
lyfts även att nuvarande utformning och beskrivning har en
bra balans mellan teori och praktik, vilket attraherat studenter
som läser på programmet och som bejakas av
arbetslivsrepresentanterna. Därtill finns det en bra integrering
av forskning i kurser och programmets lärare har skapat en
positiv atmosfär med en god interaktion mellan lärare,
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studenter och arbetsliv. Dock finns en utmaning i att det är få
svenska studenter som läser programmet.
-De externa experterna lämnade vissa rekommendationer för
att stärka programmet ytterligare vilka är sammanställda nedan
tillsammans med utskottets kommentarer.
Identifierade utvecklingsområden för programmet att arbeta
vidare med inom ramen för dess kvalitetsarbete är
Kunskapsområde
Se över möjligheten till fler valbara kurser enligt experternas
förslag.
Programnamnet bör ändras så att det passar beskrivningen och
dess innehåll bättre, förslagsvis Masterprogrammet i
Datavetenskap “Master’s Programme in Data Science”.
Utformning, genomförande och resultat
Tydliggör var metod kommer in i utbildningen antingen som
egen kurs eller tydligt kursmoment.
Starten på examensarbetet bör förtydligas och anpassas för att
underlätta samarbeten med industrin.
Undvik överkoncentration av projekt under en viss
studieperiod och kanske flytta de projektbaserade kurserna till
år två och därmed mestadels ha traditionella kurser under det
första året.
Jämställdhet och mångfald
Arbeta vidare för att få fler studenter från Sverige och från
övriga EU-länder.
Samverkan
Arbeta för att utveckla en praktikkurs under sommaren och
vara behjälplig med information och kontaktytor.
Utöka ITE-mässan så att det kopplar ihop med projekt- och
jobbmöjligheter mer än reklam för företagen.
Programbeskrivning
Tydliggör var metod kommer in i utbildningen.
Tydliggör hur man arbetar med samverkan avseende på hur
man kopplar in arbetsliv och praktik (punkt 6 i mall nedan)
Utveckla begreppet hållbar utveckling och hur man arbetar
med dess ingående komponenter i programmet.
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Undvik att mixa språk
3

Förslag till beslut

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