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

Ärendet
Den 20 juni 2007 fattade Högskoleverket beslut om att ge Högskolan Kristianstad
rätt att utfärda masterexamen inom området hälsovetenskap. 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. Högskoleverket beslutade att inom ett år följa upp den beviljade
examensrätten och att därefter ta ställning till om det finns skäl att återkalla den.
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 19 juni 2008 inkom Högskolan
Kristianstad 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: dr Evelyn Hermansson, Göteborgs universitet. Den
sakkunniga 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 sakkunnigas utlåtande bifogas detta beslut.
Beslut
Högskoleverket instämmer i den sakkunnigas bedömning och beslutar att
Högskolan Kristianstad får fortsatt rätt att utfärda masterexamen inom området
hälsovetenskap.
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
Område för examensrätt
Den 20 juli 2007 fattade Högskoleverket beslut om att ge Högskolan Kristianstad
rätt att utfärda masterexamen inom området hälsovetenskap. I de sakkunnigas
bedömning utpekades dock en del brister med åtgärdsbehov. I sitt arbete med att
utveckla ett masterprogram inom det tilldelade examensområdet har man valt att
benämna utbildningsprogrammet ”Masterprogram Integrerad hälsovetenskap 120
högskolepoäng” och definiera huvudområdet som ”Integrerad hälsovetenskap”.
Som skäl anges dels att en utbildning med detta fokus har stöd från de
professionella verksamheterna, dels ger en tydlig koppling till de utbildningar som
finns på grundnivå, men också att man inom lärosätet har en bred lärarkompetens
och en utvecklad forskningsmiljö som rymmer den mångvetenskaplighet som
redovisas i utbildningsprogrammet.
Resurser
I de sakkunnigas utlåtande från prövning av masterexamensrätt 2007 framkom att
lärarkompetensen vid lärosätet betraktades som tillräckligt hög och med tillräcklig
bredd för att kunna bedriva ett program av detta slag. I underlaget för uppföljning
anges att den lärarkår som redovisades i ansökan i allt väsentligt är oförändrad och
att professorerna vid lärosätet generellt kommer att vara examinatorer inom
relevanta områden.
Nära anknytning till utbildning på forskarnivå
Vid prövning av examensrätten 2007 redovisade Högskolan Kristianstad tre starka,
aktiva och växande forskningsområden där såväl doktorander som masterstudenter
kan knytas till dessa plattformar, speciellt i samband med de individuellt
utformade kurserna inom masterprogrammet. Dessutom har lärosätet utvecklat en
seminarieverksamhet med öppna seminarier inom ”Integrerad hälsovetenskap”.
Däremot har lärosätet små möjligheter för studenter inom masterprogrammet att
samläsa kurser med doktorander inom högskolan. Förutom de nationella och
internationella högskolor och universitet som angavs som samarbetspartners i den
tidigare ansökan har Högskolan Kristianstad nu även en överenskommelse om
samarbete inom utbildning på forskarnivå med Lunds universitet.

Nivå och progression
”Masterprogrammet Integrerad hälsovetenskap 120 högskolepoäng” omfattar
sammanlagt sju kurser om 7,5 – 30 högskolepoäng där samtliga är klassificerade
som avancerad nivå. Förkunskapskravet anges till grundläggande behörighet samt
kandidatexamen inom de ämnesområden som det integrerade hälsovetenskapliga
huvudområdet omfattar. I utbildningsplanen anges examensmål för det specifika
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masterprogrammet ”Integrerad hälsovetenskap” utifrån de tre nivåerna kunskap
och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
Såväl utbildningsplan som kursplaner följer i stort högskoleförordningen och
innehåller mål som utarbetas i enlighet med examensordningen. Dock saknas
kursplan för kursen ”Integrerad hälsovetenskap: Vetenskapsteoretiska paradigm
och traditioner, 15 högskolepoäng” och kursplanen för ”Integrerad
forskningsmetod: Integrativa forskningsmetoder 15 högskolepoäng” är inte
fullständig vad gäller lärandemål, innehåll och examensformer. Dessutom är
examensformerna i de två individuella/valbara kurserna under andra året otydliga.
Trotts detta kan en tydlig progression såväl mellan nivåerna, grund- och
avancerad nivå, som inom den avancerade nivån utläsas genom förkunskapskrav
och lärandemål. Även fördjupning inom huvudområdet ”Integrerad
hälsovetenskap”, 60 högskolepoäng, uppnås inom ramen för programmet.
Utbildningsprogrammet är klart forskningsanknutet och inriktat mot förberedelse
för forskarutbildning men ger även studenterna förutsättningar för kommande
yrkesarbete, inte minst genom möjlighet till specialisering. Engelskspråkiga kurser
finns inte angivna i programmet men kan erhållas genom studenternas individuella
val. Det framgår dock inte av kursplanen om examensarbetet i ”Integrerad
hälsovetenskap för masterexamen” ska skrivas på engelska och därigenom få
aspekten internationalisering tillgodosedd.

Sammanfattande bedömning
Efter att ha tagit del av a underlaget för uppföljning av beviljad rättighet att
utfärda masterexamen kan konstateras att det skett en klar utveckling av
programmet ”Integrerad hälsovetenskap 120 högskolepoäng” med huvudområdet
”Integrerad hälsovetenskap” såväl vad gäller masterprogrammets fokus, nivå och
progression som huvudområdets tydlighet och fördjupning. Sakkunnig stödjer
därför att högskolan får fortsatt examensrätt för området hälsovetenskap.
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