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Punkter

Beslut eller åtgärd

1

Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2

Arbetsgång

2019-03-25 utskottsmöte
2019-04-01 möte med externa experterna (platsbesök)
2019-05-06 utskottsmöte

3

Utvärdering av programmet
Samhällsanalys och
kommunikation 180 hp

Utskottets synpunkter på underlaget
-

Underlaget är välformulerat.
Underlaget avser flera olika versioner av
programmet vilket utskottet upplever som
förvirrande. Programmet startar i delvis ny form
H19. Utvärderingen har gjorts avseende den
föregående versionen av programmet och de
dokument utskottet fått ta del av gällande den
nya versionen.
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Utskottet konstaterar att programbeskrivningen
saknar två bilagor: Bilaga 5 - Matris Programmål, examensmål och kunskapskriterier
och Bilaga 6 - Matris - Kursmål och
programmål.
Information om de delar av programmet som
ligger utanför huvudområdet är inte komplett.
Saknas förteckning över lärare inom kurserna i
Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor
(SU).
Programbeskrivningen följer inte dispositionen --vilket gör det lite svårare att följa upp
bedömningsaspekterna.

Utskottets analys av de externa experternas rapport
(rapporten bifogas detta dokument)
-

-

-

-

-

De externa experternas rapport är generellt
positiv och betonar den goda kompetens och
engagemang som finns i lärarkollegiet.
Föreningen av statsvetenskap och
kommunikation upplevs som rätt tänkt med
stora möjligheter till eleganta kombinationer.
De betonar också att utbildningen kommit långt
i sitt samverkansarbete och att och att man har
hittat former för detta som stärker utbildningen.
De externa experterna rekommenderar en
översyn av progressionen i SU-kurserna så att
lärandemålen tydligt understöds och kurserna
erbjuder en tydlig progression i förhållande till
varandra.
Experterna rekommenderar ett övervägande av
SU- och statsvetenskapskursernas inbördes
relation för att undvika överlappningar samt för
att verkligen understödja programprogressionen.

Utskottets analys enligt bedömningsmallen
-

Utskottet hänvisar till bedömningsmallen nedan.

Bedömningsgrunder och -aspekter som inte är
tillfredställande
Utskottet har identifierat tre förbättringsområden.
-

Progressionsaspekterna avseende lärandemålen i
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3

Förslag till beslut

SU-kurserna och SU-kursernas relation till
varandra.
Programstrukturen avseende samverkan mellan
SU-kurserna och kurserna i statsvetenskap samt
kursernas inbördes ordning under termin 5 och
6 avseende praktik och kandidatuppsats.
Internationalisering avseende student- och
lärarmobilitet.

Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden
att programmet erhåller omdömet Hög kvalitet.
Genomförandet av utbildningen verkar enligt underlaget
vara tillfredsställande. Utskottet föreslår Forsknings- och
utbildningsnämnden att följa upp att följande
utvecklingsområden av dokumentationen kring
programmet åtgärdas omgående och redovisas nämnden
30 september 2019:
1) Ta fram en plan för utveckling av programrådet
(öka antalet externa ledamöter och större
samverkan med studenterna).
Utskottet föreslår Forsknings- och utbildningsnämnden
att följa upp att följande utvecklingsområden har tagits
hand om i uppföljningssystemet och redovisas nämnden
31 januari 2020:
1) Se över progressionen både inom respektive SUkurs lärandemål och mellan kurserna.
2) Komplettera bilagorna till
programbeskrivningen.
3) Utveckla programbeskrivningen enligt önskemål
i utskottets bedömningsmall.
4) Se över programstrukturen (tidsmässig placering
av SU-kurser, praktik och examensarbete) samt
relationen mellan SU-kurserna och kurserna i
statsvetenskap.
5) Tydliggör de ekonomiska förutsättningarna för
programmet. Hur fås ett tillräckligt antal
studenter på programmet genom samläsning etc.
för att upprätthålla kvaliteten?
6) Gör en plan för internationaliseringen (studentoch lärarutbyte).
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