Rektor
Högskolan i Jönköping

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se
Karin Järplid Linde
08-563 087 86
karin.jarplid.linde@hsv.se
BESLUT
2008-10-15
Reg.nr 641-311-08

Uppföljning av beviljad ansökan om rätt att utfärda
masterexamen inom området produktionssystem
Högskoleverket anser att Högskolan i Jönköping även fortsättningsvis ska få
utfärda masterexamen inom området produktionssystem.

Ärendet
Den 20 juni 2007 rekommenderade Högskoleverket regeringen att ge Högskolan i
Jönköping rätt att utfärda masterexamen inom området produktionssystem, en
rekommendation som regeringen följde. 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 göra en framställan till regeringen
om 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 19 juni 2008
inkom Högskolan i Jönköping 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 Mats Abrahamsson, Linköpings 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 anser att Högskolan
i Jönköping även fortsättningsvis ska få utfärda masterexamen inom området

produktionssystem. En kopia av detta beslut lämnas för kännedom till
utbildningsdepartementet.
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

Kopia för kännedom:
Utbildningsdepartementet
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Sakkunnigutlåtande
Uppföljning av beviljade masterexamensrätter – Högskolan i
Jönköping, produktionssystem
Efter granskning av underlaget ”Uppföljning av beviljade examensrätter” från
Högskolan i Jönköping (HJ), med tillhörande dokument (webbsidor som refereras
i texten) och de åtgärder avseende synpunkter som framkom vid Högskoleverkets
prövning av examensrätt för master inom området produktionssystem, anser jag att
Högskolan i Jönköping lever upp till de krav som Högskoleverket ställer avseende
nivå och progression.
Generella åtgärder:
o HJ har reviderat programmålen så att de nu stämmer med
högskoleförordningens krav avseende nivå och progression och de har framför
allt infört ett lokalt regelverk för klassificering av kurserna, samt infört ett lokalt
kvalitetsråd vars uppgift är att granska utbildnings- och kursplaner, vilket är
tillfredställande.
o HJ har också uppdaterat de styrdokument med anvisningar för inrättande av
nya och uppdatering av befintliga utbildningsprogram, vilka vid prövningen
ansågs bristfälliga. Man har även dokumenterat kvalitetsarbetet på ett sätt som
gör det tillgängligt för programansvariga.
Området Produktionssystem:
o Specifikt för området produktionssystem inom industriell organisation har man
på pappret en god lärarkapacitet. Flera av dessa lärare arbetar emellertid deltid,
vilket påpekades under prövningen. Det faktum att HJ justerar lärarnas insatser i
utbildningsprogrammen efter rådande behov, samt att ett par personer har
disputerat sedan prövningen, gör situationen tillfredställande. Denna
uppfattning stärks genom att lärarkapacitet och lärarkompetens för samtliga
områden följs upp årligen av rektorsämbetet. Det gäller även kapaciteten att
handleda examensarbeten. Med nuvarande antal examensarbeten som genomförs
(12-15 st per år fördelade på de disputerade lärarna) ger det cirka två
examensarbeten per disputerad handledare, vilket är rimligt.
o Nivå och progression ansågs vid prövningen otydlig, i synnerhet för progression
mot en forskarförberedande nivå. Även detta har förbättrats på ett
tillfredställande sätt. HJ har skärpt förkunskapskraven samt bättre definierat på
vilket sätt som kurserna bygger på varandra. Kopplingen mellan avancerad nivå
och forskarnivån har stärkts genom att studenterna genomför projektarbete
(inom ramen för en kurs) som är direkt kopplade till pågående forskningsprojekt,
samt att studenter har möjlighet att utföra sitt examensarbete som en del av ett
forskningsprojekt.
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Efter genomgång av högskolans handlingar har jag inget att anmärka på och jag
stödjer ett beslut om fortsatt examensrätt för området produktionssystem.

Mats Abrahamsson, professor
Linköpings universitet
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