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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Måluppfyllelsen för en masterexamen uppnås inte fullt ut då 
examensmål 7 inte nås genom programmets ingående kurser. 
Uttryckt i CDIO-termer bör mål 5.2 i CDIO Syllabus förstärkas. 
Inom programmet finns annars en tydlig progression avseende 
såväl ämneskunskaper som generiska färdigheter. Vid analys av 
programmatrisen har ett behov av att uppdatera flera kursmatriser 
identifierats (särskilt bör kategorierna 1.4, 1.5 och 5.x ses över. 

Utformning och 
genomförande 

  
 
 
 

 
x 

 Genom varierade studentaktiva lärformer och adekvata 
examinationsformer främjas studenternas lärande. Vid analys av 
poängproduktionen per termin framkommer att studenterna tar 
färre poäng den första terminen, vilket indikerar att den nya 
studiesituationen är utmanande. Att jobba vidare med att 
undersöka om introduktionen och studiestarten kan justeras är 
angeläget. Tiden till examen är lång, men detta kan hänga samman 
med studiestarten och justeras den delen av programmet, så kan 
det ha effekt även på tiden till examen. 

Forskningsanknytning  
x 
 
 

  Forskningsöverbyggnaden är mycket god. Genom forskningsaktiva 
lärare gynnas utbildningens kunskapsinnehåll, då exempel från 
forskningen regelbundet tas upp i undervisningssituationer samt i 
exempelvis projektdirektiv. För att genomföra flera moment krävs 
att studenterna visar ett vetenskapligt förhållningssätt och nyttjar 
vetenskaplig metodik. 
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Lärarkompetens  
x 
 

 

  Flera institutioner ger kurser inom programmet och 
lärarkapaciteten är god inom området. Lärarkollegiet har 
sammantaget en god vetenskaplig kompetens och majoriteten har 
även professionskompetens. 

Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 
 
 

  Arbetslivsperspektivet kommer studenterna till del på flera sätt. 
Studenterna bygger kontinuerligt upp yrkeskompetens genom 
kursernas utformning. Samarbeten med extern part förekommer 
och ger uppslag till laborationer, miniprojekt och projekt. Även 
tillämpningsinriktade forskningsprojekt bidrar till att uppgifterna 
studenterna ska lösa är relevanta. Informella alumnikontakter visar 
att alumner återfinns såväl inom hälso- och sjukvården som i 
industrin och i akademin. 

Studentperspektiv  
 
 
 
 

 
x 

 Det finns flera sätt för studenterna att lämna synpunkter på 
utbildningen och sin studiesituation, men det är en liten 
studentgrupp och deras åsikter kommer inte alltid fram i relation 
till andras. Att verka för att BME-studenterna görs mer delaktiga i 
kurs- och programutvecklingen är angeläget, liksom att arbeta för 
att höja svarsfrekvensen i Evaliuate både på programnivå och 
examinatorsnivå. 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 
 

  Ett jämställdhetsperspektiv finns integrerat i såväl utbildningens 
innehåll, utformning och genomförande. Studentgruppen är liten, 
vilket innebär att könsbalansen varierar stort mellan åren. 
Examinatorsgruppen är obalanserad, med fler män än kvinnor, och 
därmed blir det viktigt att fundera kring kvinnliga förebilder. 
Strategierna för hur man hanterar situationen kring exempel, 
litteratur, gruppindelningar etc skiljer sig, men en medvetenhet 
finns i lärarkollegiet. Innehållsmässigt finns flera exempel på att 
jämställdhetsperspektivet samt likavillkorsperspektivet lyfts, vilket i 
medicintekniska sammanhang kan vara mer centralt. Intressant att 
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Kommentar till måluppfyllelse: Examensmålen för masterexamen uppfylls inte helt och hållet, vilket behöver åtgärdas.  
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Studentunderlaget är relativt litet. Poängproduktionen, särskilt under termin ,1 är låg 
och tiden till examen lång.  
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att BME-programmet i huvudsak är ett välfungerande 
masterprogram. Måluppfyllelsen av examensmål 7 måste säkras och flera av kursmatriserna måste uppdateras så att programmatrisen ger en mer 
rättvis bild av helheten. Utformningen och genomförandet är relevant och varierande lär- och examinationsformer främjar studenternas lärande. Dock 
är programproduktionen låg den första terminen, vilket innebär att det är angeläget att hitta åtgärder som adresserar problemet och underlättar BME-
studenternas studiestart.  Forskningsöverbyggnaden är god och detta kommer studenterna till godo på flera sätt. Såväl lärarkapacitet och -kompetens 
är bra. Ett arbetslivsperspektiv är väl inkluderat i programmet. Studenterna har flera kanaler att framföra synpunkter och dessa tas omhand och leder 
till utveckling. Dock är detta en liten studentgrupp som i hög utsträckning samläser med andra studentkategorier, vilket innebär att viss vaksamhet 
måste vidtas för att säkerställa att just dessa studenters åsikter kommer fram vid kurs- och programutvecklingen. Ett jämställdhets-
/likavillkorsperspektiv finns i innehåll, utformning och genomförande, men i examinatorsgruppen är majoriteten män, vilket innebär att man bör 
fundera kring kvinnliga förebilder för studenterna. Även hållbarhetsaspekter finns inkluderat i programinnehållet, men en ytterligare förstärkning 
välkomnas.  
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Dekan  
  

titta vidare på orsakerna till att studieresultaten skiljer sig mellan 
könen och eventuellt föreslå åtgärder för att minska skillnaden och 
bra att ordna tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan lärarna. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 

 

  Hållbarhetsaspekter finns inkluderade i flera av programmets 
kurser, men förstärkningar i enlighet med kvalitetsrapporten 
välkomnas. 
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Handlingsplan avseende Fakultetsdialog Master’s programme Biomedical Engineering (BME) 
 
2021-12-07 
 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

1) Underlätta studiestarten Etablera studiestöd med hjälp av mentorer Januari 2022 Nämndordförande 
2) Lägga till inslag om ekonomiska villkor 
för kunskapsutveckling (kategori 5.2) 

Identifiera lämpliga kurser och införa 
undervisande och examinerande moment 

Juni 2022 PPG-ordförande 

3) Göra BME- studenterna mer delaktiga i 
utvecklingen av programmet och dess 
kurser 

Etablera former för dialog om programmet Juni 2022 PPG-ordförande 

4) Förbättrad kvalitet på kursmatriser 
(kompletta och korrekta) 

Dialog med studierektorerna och 
uppmaning till examinatorer att delta i 
kursmatrisworkshop 

Juni 2022 Utbildningsledare/ 
nämndordförande 

5) Höjd svarsfrekvens i Evaliuate Diskussion med examinatorer i samband 
med workshop om bemötande 

December 2023 Nämndordförande 

6) Erfarenhetsutbyte avseende 
jämställdhetsintegrering 

Diskussion med examinatorer i samband 
med workshop om bemötande 

December 2023 Nämndordförande 

7) Högre examensgrad och kortare tid till 
examen 

Fördjupad analys och eventuell åtgärd av 
skillnader i resultat mellan könen 

December 2024 PPG-ordförande 

8) Integrering av hållbarhetsaspekter i fler 
kurser med målet minst en kurs per termin  

Identifiera lämpliga kurser och införa 
undervisande och examinerande moment 

Juni 2025 PPG-ordförande 

 


