
Hur vi skriver självvärdering mer info senare. 

Bedömargrupp: 
ämnessakkunninga, 
studentrepresentatnter, 
explertläsare. 

HSV. 
"Utvärderingsenheten"
Presentatör: Riita Räty. 

HSV Informationsmöte (e-möte)
den 23 maj 2012
15:03
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För alla kluster skall vi ha exakt samma mål, och samma kriterier. 

För att hålla ihop de sex klustren finns en styrgrupp. De tröffas och 

"Inom varje examen kommer vi att ha samma mål" 

Totalt 4000 arbeten som skall läsas. 

De läses inte enbart av specialister. Utan läses av flera kompetenser. 
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I augusti, i upptaktsmötet, kommer det att bestäm

mas. 
I augusti kommer debömargruppend 

Augusti : Infomöte om att srkiva självvärdering. 

Movember: slumpade självständiga arbetet. 

i

Mycket av dialogen kommer att sek, per kluster. 

Tre år tillbaka, maximalt. 

Ladds upp inför upptakten. 

Vi kan filtrera ut om de inte motsvarar 2007:s examensordning. 

Vi kan inte börja skriva självvärderingen innan upptakten,
Mallen kommer ut då efter upptakten. 
Då har vi 8 veckore på oss att skriv aden. 
Detta är kort tid. 

Vissa mål är obligatoriska. 
Dessa kan vi börja jobba med redan nu., innann sommaren. 

Redan nu finns generella riktlinjer att vad man skall skriva. 
Dessa finns på hemssiedn. 

Exjobben med två personer skall inte skrivas in som två arbeten. 

Alumni enkternba skickas till de som gick ut för 1 år sedan.  20 personern.

Vi kan göra ett urval: vi redovisar ett urval av lärare. 

"Vi går ut innan sommaren får vi veta vilka mål som med säkerhet kommer att ingå. 

- kunskapsformen, 
- Kunskap och förmåga. 

- Lärartabellen. Vi kommer med instruktioner. 
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"En inriktinig ör INTE en specialisering inom ett visst program"
"Har man tre liknande program kan man lägga ihop dem till ett 
utvörderingsobjekt"

- Kunskap och förmåga. 

- Lärartabellen. Vi kommer med instruktioner. 

Vi återkommer med 
- sekretess,
- obligatoriska mål ,
- lärartabell. 

Förmodligen "gör ett intelligent eget val som ger en bild". 

Vi skall ha koll på varje examensarbete 

------------------------
Syns

Lärosätesintervjuer är inget eget underlag. 
Det kyter ihop säcken. 
Det är en förlängning av självvärderingen. 

he chat history has been cleared

Södertörns högskola/Fredrik Winberg: Kommer alla ämnen att bedömas som ingenjörsämnen?

Michael Rogefelt/Mälardalens högskola: vad menas med expertläsare?

Linnéuniv. Katarina Rupar-Gadd: varför är arkitekturboxen markerad men inte kemi, fysik etc?

Uppsala univ, Björn Victor: Men de olika examina har ju olika mål?

Uppsala univ, Björn Victor: Tack!

Michael Rogefelt/Mälardalens högskola: Var kommer dessa läsare ifrån och vad har de för kompetens?

MAH-Generell: Det är möjligen lite vilseledande att använda benämningen ingenjörsämnen!?

Södertörns högskola/Fredrik Winberg: Tack för det :)

MAH-Generell: Lysande!

Uppsala univ, Björn Victor: Hur hanteras exjobb i generell teknik vs Teknisk fysik/elektro?

Uppsala univ, Björn Victor: Teknikämnet är bredare än bara TF/E.

MAH_åsa.harvard: Ni menar att en systemvetare kan bedöma en kandidatuppsats i scenproduktion?

Uppsala univ, Björn Victor: Kommer alltså expertläsarna att komma från bredare kompetensområde i 
TF/E-klustret?

MAH-Generell: Datavetenskap har traditionellt en samhällsvetenskaplig utgångspunkt, hur stämmer 
detta med teknikämnen?

MAH_åsa.harvard: tack för det svaret tomas!

LNU Mathias Hedenborg: Men Informatik, LNU ingår i den här utvärderingen

MAH_åsa.harvard: I malmö har vi flera utbildningar med konstnärliga inslag. Hur ska den 
bedömarkompetensen säkras?

MAH-Generell: När sker denna dialog?

MAH_åsa.harvard: Kan man inte tänka sig en egen bedömargrupp med inriktning teknik/design?

Mittuniversitetet, Sundsvall: Blir det ett gemensamt upptaktsmöte för alla kluster?

Högskolan i Skövde - IKI: <kommer det att finnas uppdaterade instruktioner för självvärderingen 
tillgägligt innan informationsmötet i aug-sept?

Linnéuniv. Katarina Rupar-Gadd: De slumpade självständiga arbetena, finns det någon "senaste datum" 
för när de ska vara godkända? Kommer tex arbeten godkända i septemere och oktober med?

Högskolan i Skövde ITS: ska det vara en självvärdering per program?

Mittuniversitetet, Sundsvall: Blir definitionen av "inriktning" olika för de olika högskolorna?

"I självvärderingen skall vi beskriva hur
vi säkerställer att samtliga mål i examensbeskrivning 
är säkerställd", 

"Vi utgår från generell planer för område."

Man eskriver en självvärdering per examen, inte per vägar till den examen. 

Huvudområde: Medieteknik. 

DO: Tag fram examensbeskrivningen för software engineering. 
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Mittuniversitetet, Sundsvall: Blir definitionen av "inriktning" olika för de olika högskolorna?

MAH-Generell: Sista datum för ingående examensarbeten?

Michael Rogefelt/Mälardalens högskola: stämmer det verkligen  att det är en sjävvärdering per 
program .är det inte per examen?

Blekinge Tekniska Högskola: Det vore bra om ni läste upp den fråga som gäller innan ni svarar på den. 
Alla ser inte chatten.

Mittuniversitetet, Sundsvall: Man kan ha flera program som leder till samma ingenjörsexamen

Mittuniversitetet, Sundsvall: OK!

Högskolan i Skövde ITS: Hur hanteras dubbel examina (högskoleing/teknisk kandidat) blir det två 
självvärderingar?

Högskolan i Skövde - IKI: Vore bättre med en upptakt för ingenjör och en för generella examina.

Mittuniversitetet, Sundsvall: Eftersom det ska vara samma mål och kriterier för alla kluster så är det 
enda vettiga alternativet gemensamt.

LiU Eric Lindesjöö: LiU har ca 50 utvärderingar och föredrar om man kan stretcha det hela, dvs flera 
upptaktsmöten!!!

Högskolan i Skövde ITS: Vi föredrar upptakt per kluster

MAH-Generell: Förer

Uppsala univ, Björn Victor: Gemensam, eftersom det är samma mål.

MAH-Generell: Föredrar per kluster!

Chalmers, Erika: Chalmers tycker det är en bra idé med ett gemensamt upptaktsmöte.

KTH-Lars-Källander: kth vill ha gemensam

Högskolan Väst: Föredrar gemensamt

Umeå universitet: Gemensamt 

Blekinge Tekniska Högskola: En särskild för ingenjörer.

Michael Rogefelt/Mälardalens högskola: gemensamt!

Linnéuniv. Katarina Rupar-Gadd: vi föredrar gemensam

Tomas Wahnström, Borås: Föredrar gemensamt.

HJ - Eva Ronström: gemensamt vore bäst

MaH-Gion: en för högskoleingenjörer och för generella examina

Högskolan Väst: ja

Karlstads universitet: gemensant samtidigt 

LarsA: LTH Vi tycker det är bättre med ett gemensamt möte

KTH-Lars-Källander: skall man diskutera de valda mälen  blir det omöjligt att göra det i 6 forum

Östersund Mittuniversitetet 2: ja

LTU_lokal: LTU tycker gemensam!

LNU Mathias Hedenborg: fysiskt eller virtuellt möte?

MAH-Generell: Hur många kontaktpersoner skulle en gemensam upptaktsträff rör sig om?

Blekinge Tekniska Högskola: BTH vill ha per examina

ÖU: ÖU: gemensam

Högskolan i Skövde - IKI: I så fall gemensamt med delgrupper i en del av mötet

Umeå universitet: Då blit det gemensamt

Mittuniversitetet, Sundsvall: Låter bra!

Karlstads universitet: bra

LiU Eric Lindesjöö: Upptakten ska ju diskutera mål så det borde vara per examen.

Uppsala univ, Björn Victor: När kommer en definitiv tidplan, eller åtminstone definitva datum för 
infomöten i höst?
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infomöten i höst?

Fredrik Frisk (Högskolan Kristianstad): vi föredrar gemensam

LTU Skellefteå: Kommer nystartade utbildningar att utvärderas? Dvs finns inga exjobb än. Utvärderas 
nedlagda utbildningar?

Uppsala univ, Björn Victor: Kanske infomötet kan planeras separat och därmed datum tidigare?

ÖU: brytdatum för godk exjobb som ska med?

Södertörns högskola/Fredrik Winberg: nej

Mittuniversitetet, Sundsvall: Med "utbildningar" menar ni väl examina och inte program?

Uppsala univ, Björn Victor: Ju mer info vi kan få tidigt dess bättre.

Mittuniversitetet, Sundsvall: När får vi besked om de undantag vi  sökt, dvs de som har färre än fem?

Uppsala univ, Björn Victor: Hur hanteras sekretessbelagda arbeten?

MaH-Gion: Vad menas med "arbeten" egentligen

Högskolan i Skövde ITS: Hur kan man då bedöma det (sista punkten under punkt 1) om  inte examen är 
uttagen

Blekinge Tekniska Högskola: Går alumnenkäterna enbart ut till alumner från 2007 års examnesordning?

Uppsala univ, Björn Victor: Vi måste ha besked tidigt om sekretessbelagda arbeten.

MaH-Gion: hur förhålleer ni er till par som skriver examensarbeten. Räknas det som självständigt 
arbete?

LiU Eric Lindesjöö: Kan vi använda egen mall för självvärderingen?

Uppsala univ, Björn Victor: Hur väljer/hittar ni studenter att intervjua?

Uppsala univ, Björn Victor: Min fråga är om studentintervjuerna (nr 3).

LarsA: LTH: det är kort tid för självvärderingen. Har det varit någon diskussion om att förlänga den?

Uppsala univ, Björn Victor: Hur kan ni få alumner till civing-utbildningarna?

LiU Eric Lindesjöö: Det finns program med drygt 200 obligatoriska/valfria kurser vanligtvis med flera 
lärare på varje kurs. Hur mycket möda ska vi lägga vid att redovisa lärarkapacitet? 

LarsA: LTH: hur kan vi få veta vilka mål som är obligatoriska?

LiU Eric Lindesjöö: Det är i praktiken inte möjligt att redovisa lärartid så att det summerar till 100%. I en 
och samma kurs kan finnas studenter från flera civing-program som dessutom i framtiden förmodligen 
tar ut en masterexamen i något huvudområde. Hur ska läraren fördela sin tid mellan olika 
utvärderingsobjekt?

Blekinge Tekniska Högskola: Utifrån vilka kriterier ska vi välja viktiga lärare?

KTH-Lars-Källander: självklar rätt eller efter prövning

Mittuniversitetet, Sundsvall: De kan ju vara registrerade på samma kurskod, men de uppfyller inte övriga 
mål för att ta ut dubbelexamina. Hur gör vi då?

KTH-Lars-Källander: vi nt

KTH-Lars-Källander: Vi tar det på telefon

Blekinge Tekniska Högskola: Kommer alltså samma exjobb att kunna rapporteras i två listor tex både för 
viv ing och master?

Umeå universitet: KTH_Lars fråga är viktig. 

Mittuniversitetet, Sundsvall: Då ingår högskoleingenjörsstudenternas arbeten i slumpningen för 
utvärderingen av kandidatexamen?

KTH-Lars-Källander: Samtliga sådana exjobb på avancerad nivå måste ju kunna utgöra underlag för 
kandidatnivån

Uppsala univ, Björn Victor: PÄr har förut sagt att civing inte ska räknas till kand?

Umeå universitet: Ja

KTH-Lars-Källander: En avbrutencivilingenjörsutb kan söka kandidatexamen 

Linnéuniv. Katarina Rupar-Gadd: För att få en master/magister krävs en kandidat...två skilda nivåer...

Mittuniversitetet, Sundsvall: Det har ju alltid gällt och ni har inte resonerat så i tidiagre omgångar. 
Dessutom är det extremt ovanligt.
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Dessutom är det extremt ovanligt.

Uppsala univ, Björn Victor: Tidigaste datum för augusti vore fint att få veta?

KTH-Lars-Källander: Hur går det med rekryteringen av bedömmare

Högskolan i Skövde - IKI: Platsbesöket då, ingår inte det? räknas det som en del av självvärderingen?

Mittuniversitetet, Sundsvall: Kan ni förstora chatfönstret så frågorna syns bättre?

MAH-Generell: Tack!

Södertörns högskola/Fredrik Winberg: Görs platsbesöket endast om det saknas information i 
självvärderingen?

MAH-Generell: Hur säkerställs kompetensen?

MAH-Generell: ...i bedömargruppen..
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