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Examensrätter för utbildningarna vid Högskolan i Jönköping:
-

-

Byggteknik med inriktning Byggnadsutformning med
arkitektur
Datateknik med inriktning Information och
kommunikation samt med inriktning Information och
medieteknik
Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot
Logistik och ledning
Kemiteknik med inriktning Miljökemi med bioteknik

Högskoleverket beslutar att Högskolan i Jönköping behåller rätten att ge
högskoleingenjörs- samt kandidatexamen.
Ärendet
Högskoleverkets nationella utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt
kandidat- och magisterutbildningarna inom motsvarande teknikområden, låg till
grund för verkets beslut den 8 maj 2003 att ifrågasätta examensrätten för
Byggteknik med inriktning Byggnadsutformning med arkitektur,
Datateknik med inriktning Information och kommunikation samt med inriktning
Information och medieteknik, Industriell organisation och ekonomi med
inriktning mot Logistik och ledning, Kemiteknik med inriktning samt Miljökemi
med bioteknik.
Programmen innehöll inte kurser så att tillräcklig matematisk nivå uppnåddes.
Datateknikprogrammets båda inriktningar uppnådde inte tillräcklig teknisk
nivå. Följande två program uppfyllde heller ej kravet på fördjupning för en
teknologie kandidatexamen: Kemiteknik med inriktning Miljökemi med
bioteknik och Datateknik med inriktningarna Information och kommunikation
respektive Information och medieteknik.
Till grund för Högskoleverkets beslut ligger de underlag som inkommit från
lärosätet 2004-05-05 samt 2004-12-22. Ärendet har granskats i samråd med
Birgitta Stymne, ordförande för bedömargruppen samt med Anders Haraldsson,
ämnessakkunnig i Datateknik.
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Bedömning
Ordföranden konstaterar att:
-

Vissa av programmen har ändrat benämning/ersatts av annat program.
Kemiteknikprogrammet benämns numera "Kemiteknik med inriktning
miljökemi och biokemi". Datateknikprogrammet med den tidigare
inriktningen "Information och kommunikation" har ersatts med
inriktningen "Kommunikation och Informationsteknik". Den andra
inriktningen inom Datateknik, "Information och medieteknik" finns inte
utan har ersatts med "Medieteknik".

-

Det matematiska innehållet har utökats i samtliga utbildningar.
Datateknikprogrammet, Kommunikation och Informationsteknik, har
förstärkts avseende sitt tekniska innehåll. Bedömargruppens kriterier för
uppfyllandet av kravet för en högskoleingenjörsexamen uppfylls därmed.

-

Kemiteknikprogrammet samt Datateknikprogrammet har kompletterats
med kurser på 60-poängsnivån. Dessa båda program uppfyller därmed det
poängmässiga fördjupningskravet för en teknologie kandidatexamen.

Beslut
Högskoleverket instämmer i ordförandens yttrande och beslutar att Högskolan i
Jönköping behåller rätten att ge högskoleingenjörs- och kandidatexamen för de
utvärderade utbildningarna.
Utbildningarna kommer att följas upp år 2006 i enlighet med Högskoleverkets
plan för uppföljning av de nationella utvärderingarna.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eric Lindesjöö i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke
Eric Lindesjöö

Kopia:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ordförande i bedömargruppen
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