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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog   Master’s Programme in Business Administration-Strategy and Management in International 
Organizations  
Datum:  2019-12-19 
 
Närvarande vid dialogen:  Besma Glaa, programansvarig; Louise Ödlund, prefekt; Saadul Islam Khan, studeranderepresentant; Åsa Danielsson, 
prodekan; Karin Axelsson, dekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare.  
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  X   Genomgången av ingående kursers lärandemål relaterade till de 
nationella examensmålen visar att en fördjupad genomlysning av 
lärandemålen bör genomföras. Genomlysningen ska utmynna i ett 
förbättringsarbete där kursplaner revideras i den utsträckning som 
behövs för att säkerställa att det finns lärandemål som svarar mot 
examensmålen. Värt att notera i detta sammanhang är att det i 
rapporten ändå framgår att det sker lärandeaktiviteter och 
examinerade moment som säkerställer att lärandemålen 
huvudsakligen uppfylls väl.  
 
Utbildningen saknar en uttalad metodkurs, dock förvärvar 
studenterna en bred metodkunskap integrerad i övriga kurser. 
Emellertid säkerställs inte att studenterna utvecklar fördjupade 
metodkunskaper vilket måste åtgärdas genom att tillse att det 
formuleras lärandemål avseende fördjupade metodkunskaper.  
 

Utformning och 
genomförande 

X    Programmet är ett väl sammanhållet program där studenterna ges 
viss möjlighet till val av inriktning under termin 3 genom att 
utbildningen erbjuder två valbara kurser. Under termin 3 ges även 
möjlighet att studera utomlands.  
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I samband med kursintroduktion informerar kursansvarig lärare 
studenterna om lärandemål för kursen, vilka undervisningsformer 
som används samt hur kursens lärandemål kommer att examineras. 
Informationen tillgängliggörs också digitalt för studenterna.  
 
Inom programmet tillämpas en pedagogisk modell där 
forskningsbaserad kunskap integreras med empiriska exempel som 
tillsammans ska bidra till studenternas fördjupade förståelse för 
och kunskap om relevanta frågeställningar/problem inom området. 
I kurslitteraturen ingår artiklar författade av såväl klassiska som 
samtida forskare. Den pedagogiska modellen förutsätter ett 
studentaktivt lärande.  
 
Studentgruppen är internationell och det är vanligt förekommande 
att det inom en studentkull återfinns studenter från ca 20 olika 
nationer. Sammansättningen av studenter är såväl en tillgång som 
en utmaning. De olika bakgrunder som studenterna har berikar 
exempelvis diskussioner, sätter problem och frågeställningar som 
diskuteras i olika perspektiv etc., men den heterogena 
studentgruppen innebär också utmaningar i form av skilda faktiska 
förkunskaper bland studenterna avseende såväl ämnes- som 
språkmässigt, olika traditioner kring akademiska studier etc. 
Programledningen tillsammans med lärarna som undervisar på 
programmet arbetar aktivt med att upprätthålla en hög kvalitet på 
utbildningen och skapa förutsättningar för studenterna att bedriva 
akademiska studier i enlighet med de krav som ställs i Sverige.  
 

Forskningsanknytning X    Studenterna tränas i vetenskapligt förhållningssätt genom den 
pedagogiska modell som tillämpas inom utbildningen.  Modellen 
bygger på att studenterna läser forskningsbaserad litteratur vilket 
sedan utgör basen för att analysera/problematisera empiriska fall.  
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Det vetenskapliga förhållningssättet tränas och examineras också 
genom den masteruppsats som studenterna slutligen gör. 
Litteraturen som studenterna tar del av utgörs av såväl klassiska 
texter inom området som mer samtida forskningspublikationer.  
 

Lärarkompetens   X   Merparten av de medverkande lärarna återfinns inom avdelningen 
för företagsekonomi vid IEI men inslag av externa lärare finns 
också. Lärarna undervisar inom de områden de själva bedriver 
forskning eller som de är särskilt kunniga inom. Merparten av de 
undervisande lärarna är även aktiva som forskare.  
 
Den pedagogiska kompetensen bland lärarna bedöms vara god och 
lärarna har även professionsrelaterad kunskap i förhållande till de 
områden de undervisar inom. Den professionsrelaterade 
kompetensen upprätthålls bland annat genom samverkan med 
externa parter.  
 
Programmet har under några år drabbats av instabilitet i 
lärargruppen pga pensionsavgångar, sjukskrivningar samt lärare 
som fått anställning på annat lärosäte. Viss instabilitet har också 
förekommit avseende vilka av de kvarvarande lärarna som 
medverkat i programmet, där förändringar i 
lärarsammansättningen gjorts med kort varsel och lärare 
undervisat inom områden som inte fullt ut överensstämmer med 
lärarens specialkompetens.  
 
Programledningen bör upparbeta ett närmre samarbete med 
avdelningschefen för att säkerställa en mer långsiktig kontinuitet 
avseende undervisande lärare på programmet.  
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Arbetslivsperspektiv X     Genom den pedagogiska modellen arbetar programmet aktivt för 
att förbereda studenterna för den kommande yrkesmässiga 
karriären. Utbildningen har en internationell inriktning och 
studenterna förbereds för att arbeta inom en internationell 
arbetsmarknad. Då empiriska fall utgör en central del av den 
pedagogiska modellen så tränas också studenterna i praktisk 
tillämpning av de teoretiska kunskaperna.  
 
Programmet har sedan dess start 2007 aktivt arbetat med att följa 
upp alumner vilka utgör ett internationellt nätverk som såväl lärare 
som nuvarande studenter har nytta av.  Alumner deltar också i 
programrådet.  
 

Studentperspektiv  X   Studenterna ges möjlighet att löpande framföra sina synpunkter på 
kurser/programmet genom deltagande i programrådet, besvarande 
av Evaliuate samt genom att ta kontakt med programansvarig eller 
kursansvarig.  
 
Utfall från Evaliuate följs upp genom möten där programansvarig 
diskuterar utfallet med avdelningschef och kursansvarig. En 
utmaning är emellertid att svarsfrekvensen i Evaliuate är låg och för 
att få mer tillförlitliga uppgifter bör programansvarig tillsammans 
med företrädare för studenterna arbeta för att få en högre 
svarsfrekvens.  
 

Jämställdhetsperspektiv  X  Vid sammansättning av grupper av studenter som ska arbeta 
tillsammans beaktas jämställdhetsperspektivet. I den mån det är 
möjligt beaktas även jämställdhetsaspekter vid sammansättning av 
undervisande personal.  
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Efter att dialogen genomförts begärdes en komplettering av kvalitetsrapporten in. Bedömningsmatrisen baseras dels på den kompletterade 
kvalitetsrapporten, dels på vad som diskuterades vid dialogen.  
 
Kommentar till måluppfyllelse: 
Se ovan.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Noteras att ca 60% av studenterna tagit ut examen senast sex månader efter examen. Inom tre år efter avslutad nominell utbildningstid har drygt 75% 
av studenterna tagit ut examen.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att Master’s Programme in Business Administration-
Strategy and Management in International Organizations fungerar väl. I samband med detta kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden 
identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att 
kontinuerligt följa upp och utveckla programmet/huvudområdet. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan  

Jämställdhetsperspektiv förefaller dock inte vara framträdande i 
utbildningens innehåll vilket således är ett område som behöver 
utvecklas inom programmet.  
 

Hållbarhetsperspektiv  X   Inom några kurser fokuseras social hållbarhet men utveckling bör 
ske så att fler aspekter av hållbarhet inkluderas i utbildningen.  


