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Utskottet för utvärdering av 
Utvecklingsingenjörsprogrammet (TGUTV) 

Datum  2020-05-08 

Tid  Kl. 09:30–12:00  

Plats  Via distansverktyget Zoom 

Närvarande ledamöter Malin Hallén (ordf.) FUN 

  Urban Bilstrup Ledamot akademi ITE 

  Simon Sandahl Studentrepresentant 

  Olov Andreasson Handläggare 

§ Punkter Beslut eller åtgärd 

1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet och förklarade arbetsupplägget 
under mötet. 

2 Arbetsgång Utskottet har haft två möten, den 6 mars, fysiskt på campus, 
och 8 maj, via zoom, då alla ledamöter närvarat. Ett platsbesök 
av externa sakkunniga genomfördes den 20 mars.  
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Utvärdering av 
Utvecklingsingenjörs-
programmet 

 

Underlaget till utvärderingen av Utvecklingsingenjörs-
programmet har framställts i enlighet med Högskolan i 
Halmstads föreskrifter och ger på många sätt en god bild av 
utbildningen.  

Programbeskrivningen upplevs dock som en något för 
omfångsrik och ojämn text med bitvis daterade stycken. En 
ombearbetning med tydligare framskrivningar av valda delar, 
vore önskvärt för att beskriva programmet tillfullo. 

Utvärderingen skriven av de externa experterna ger 
utvecklingsingenjörsprogrammet ett gott omdöme och 
beskriver programmet som internationellt ledande. Experterna 
konstaterar att måluppfyllelsen för samtliga områden; kunskap 
och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga 
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och förhållningssätt, är god och att programmet har en väl 
fungerande progression, med grund i den projektbaserade 
pedagogiken. 

Experterna identifierar dock ett antal möjliga 
utvecklingsområden som de anser att programmet bör fokusera 
på. De önskar att programmets innehåll och yrkesidentitet 
paketeras bättre för att bidra till Högskolan i Halmstads profil 
samt stärka programidentiteten. De önskar att diskussion om, 
och reflektion av hållbar utveckling inom programmet stärks. 
De önskar en fortsatt utveckling av det akademiska och 
vetenskapliga skrivandet.  

 

Identifierad brist 

• Utformning, genomförande och resultat 

Studenterna uppger att projekt och uppsatser ofta är avgörande 
för betygssättning samtidigt som den individuella insatsen 
sällan efterfrågas vid dessa gruppexaminationer. I kombination 
med liten eller obefintlig feedback blir det svårt för studenterna 
att förstå på vilka grunder betygen sätts. Programledningen och 
examinatorer bör säkerställa individuell examination i samtliga 
kurser samt förbättra feedbacken så att studenterna förstår 
betygssättningen. 

 

Identifierade utvecklingsområden för programmet att arbeta 
vidare med inom ramen för dess kvalitetsarbete är: 

• Utformning, genomförande och resultat  
o Återkoppling av kursvärderingar samt rutiner för 

programråd behöver stärkas. Se utskottets 
bedömningsmall. 

 
o Programdokumentation och dokumentation om 

studentinflytande/studentdialog behöver stärkas. 
Se utskottets bedömningsmall. 

 
o Programmet behöver säkerställa individuell 

bedömning vid gruppexamination. Se utskottets 
bedömningsmall samt de externas rapport. 

 
• Forskningsanknytning 

 
o Aktiviteter behöver genomföras i syfte att skapa 

förutsättningar för studenter att utveckla ett 
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vetenskapligt förhållningssätt samt förbättra det 
akademiska skrivandet. Se utskottets 
bedömningsmall samt de externas rapport. 

 
• Programbeskrivning 

 
o Programbeskrivningen behöver förkortas, 

uppdateras och stäva efter en jämn nivå. Se 
utskottets bedömningsmall. 

 
o Programbeskrivningen behöver en tydligare 

framskrivning av koppling till hälsoinnovation och 
Högskolan i Halmstads vision i övrigt. Se 
utskottets bedömningsmall samt de externas 
rapport. 

 
o Programmets positionering behöver utvecklas. Se 

utskottets bedömningsmall. 
 

o Programbeskrivningen bör analysera hur man 
hanterarar och möjliggör vidare studier samt 
reflektera över externa behov gällande arbetsliv och 
målgrupp. Se utskottets bedömningsmall. 

 
• Övrigt 

o I likhet med den externa granskningen anser 
utskottet att det är viktigt att se över hur den 
individuella insatsen bedöms, redovisas och 
hanteras mer systematiskt. Se utskottets 
bedömningsmall samt de externas rapport. 

 
Utskottet sällar sig till de externas åsikt om att det är ett väl 
fungerande program med stolta studenter och en fortsatt 
god utvecklingspotential. Ett program som har mycket att 
ge sina studenter och Högskolan i Halmstad. 

 

3 Förslag till beslut Utskottet föreslå Forsknings- och utbildningsnämnden att 
programmet erhåller omdömet Hög kvalitet med förbehåll. 
Utvecklingsområdena ska hanteras inom ramen för den årliga 
uppföljningen. Berörd akademi återkopplar till Forsknings- 
och utbildningsnämnden kring åtgärder och resultat senast vid 
nämndens första sammanträde 2022. 




