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Uppföljning av beviljad ansökan om rätt att utfärda
masterexamen inom området maskinteknik
Högskoleverket beslutar att Högskolan Väst får fortsatt rätt att utfärda
masterexamen inom området maskinteknik.

Ärendet
Den 20 juni 2007 fattade Högskoleverket beslut om att ge Högskolan Väst rätt att
utfärda masterexamen inom området maskinteknik. Det framgick dock av de
sakkunnigas bedömning att högskolan inte på ett tillfredsställande sätt kunde visa
hur man avsåg att säkerställa den aktuella masterutbildningens nivå och
progression. Högskolverket beslutade att inom ett år följa upp den beviljade
examensrätten och att därefter ta ställning till om det finns skäl att återkalla
examensrätten. Högskolan anmodades att inom ett år inkomma med underlag där
det framgår vilka åtgärder som vidtagits gällande bristerna i nivå och progression. I
januari 2008 skickades ytterligare en skrivelse till rektor för att uppmärksamma
högskolan på den kommande uppföljningen. Den 10 juni 2008 inkom Högskolan
Väst med en redogörelse för vilka åtgärder som högskolan vidtagit.
Beredning
För granskning av högskolans redogörelse har Högskoleverket anlitat en av de
sakkunniga som deltog vid prövningen av högskolans ansökan om
masterexamensrätt 2007: professor Erik Höglund, Luleå tekniska universitet. Den
sakkunnige anser att högskolans åtgärder för att säkra nivå och progression inom
utbildningen är tillfredsställande och att kvalitetskraven för att ge masterexamen
därmed är uppfyllda. Den sakkunniges utlåtande bifogas detta beslut.
Beslut
Högskoleverket instämmer i den sakkunniges bedömning och beslutar att
Högskolan Väst får fortsatt rätt att utfärda masterexamen inom området
maskinteknik.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av utredare Karin Järplid Linde i närvaro av planeringssekreterare

Carolina Johansson, avdelningschef Clas-Uno Frykholm och informationschef Eva
Ferndahl.

Anders Flodström
Karin Järplid Linde
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Sakkunnigutlåtande

Uppföljning av beviljad masterexamensrätt i maskinteknik–
Högskolan Väst
Högskoleverket har bett mig att som sakkunnig granska de handlingar som
Högskolan Väst lämnat in gällande masterexamen i maskinteknik, programmet
”Simulering av tillverkningsprocesser”. Högskoleverket har speciellt lyft fram en
aspekt för granskning, nämligen nivå och progression. Därutöver har jag granskat
handlingarna utifrån de kommentarer som ämnessakkunniga gav i rapporten
”Prövning av masterexamensrätt 2007, publikation 2007:46R”.
Det material som lämnats in från Högskolan Väst består av skrivna kommentarer
till synpunkterna i rapporten, en förteckning av de lärare som deltar i
masterprogrammet, examensordning, utbildningsplan samt kursplaner.
Jag kan efter genomgång av de inlämnade handlingarna konstatera att högskolan
på ett bra sätt har svarat upp emot de kritiska synpunkter ämnessakkunniga förde
fram i rapporten. De inlämnade handlingarna har reviderats rejält och visar nu en
klar röd tråd både vad avser utbildningens innehåll, nivå, fördjupning och
progression. De senare har bedömts utifrån de riktlinjer som återfinns i rapporten
”Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2008”.
Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns något att anmärka på och jag
föreslår att Högskolan Väst får behålla sin examensrätt för området maskinteknik.
Vänliga hälsningar
Erik Höglund, professor
Luleå tekniska universitet
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