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Examensrätten för utbildningen i Industriellt ledarskap och
Programvaruteknik vid Högskolan i Skövde
Högskoleverket beslutar att Högskolan i Skövde behåller rätten att ge
högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen.
Ärendet
Högskoleverkets nationella utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, tillika
kandidat- och magisterutbildningarna inom motsvarande teknikområden, låg till
grund för verkets beslut den 8 maj 2003 att ifrågasätta examensrätten för
Industriellt ledarskap och Programvaruteknik. Motiveringen var följande:
Industriellt ledarskap uppfyllde ej kravet för högskoleingenjörsexamen på grund av
för svagt teknikämnesinnehåll. Programmet Programvaruteknik saknade tillräcklig
teknisk bredd och djup för att kunna leda till en högskoleingenjörs- teknologie
kandidatexamen. Inom elektroteknik riktades även kritik mot för få lärare med
rätt ämneskompetens.
Följande åtgärder har vidtagits. Examensbenämningen för Programvaruteknik har
ändrats till filosofie kandidat. Programmet Industriellt ledarskap kan nu leda till
följande två inriktningar: en inriktning med huvudämne automatiseringsteknik
med examensbenämningen teknologie kandidat, samt en andra inriktning med
huvudämne industriell ledning och organisation med examensbenämningen
kandidat.
Ärendet har granskats i samråd med Birgitta Stymne, ordförande för
bedömargruppen.
Bedömning
Ordföranden konstaterar att med införandet av nya examensbenämningar för
Programvaruteknik samt Industriellt ledarskap kan ej någon kritik längre riktas
mot dessa utbildningar inom ramen för utvärderingsuppdraget.
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Automatiseringsteknik uppfyller nu även bedömargruppens krav på
teknikämnesinnehåll.

Beslut
Högskoleverket instämmer i ordförandens yttrande och beslutar att Högskolan i
Skövde behåller rätten att ge högskoleingenjörs- samt teknologie kandidatexamen.
Angående kritiken mot för få lärare inom elektronik har inga studenter tagits in på
Data-/Elektronikingenjörsprogram ht-04. Inga planer finns heller för nya
antagningar inför ht –05. Dessutom har ett samarbete inletts med högskolorna i
Trollhättan/Uddevalla och Borås. Dessa båda åtgärder ses som positiva vilka
därmed förbättrar den tidigare för knappa lärarsituationen inom elektroteknik.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
utredare Eric Lindesjöö i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och
kanslichef Lennart Ståhle.
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