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Treårsuppföljning av Högskoleverkets nationella 
ämnesutvärdering av utbildning i datalogi 
 

I den utvärderingsmodell som Högskoleverket använder för de nationella ämnes- och 
programutvärderingarna ingår utöver självvärdering och extern bedömning även 
uppföljning av utvärderingen.  Uppföljning sker dels genom en återföringskonferens 
några månader efter att rapporten publicerats dels genom en uppföljning efter tre år. 
Utvärderingen av utbildningen i datalogi avrapporterades år 2001 och nu är det dags att 
göra en uppföljning av hur denna tagits emot. Uppföljningen görs enbart skriftligt.  

 
Med hänvisning till vad som framkom i utvärderingsrapporten önskar vi få svar på 
följande frågor: 

1. Beträffande de synpunkter och rekommendationer som i utvärderingsrapporten 
riktar sig specifikt till ert lärosäte: 

a. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni tagit fasta på? 

b. Varför just dessa?  

c. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på? 

d. Varför just dessa?  

 

2. Beträffande de generella synpunkter och rekommendationer som i 
utvärderingsrapporten riktas till ämnet i avsnitten Överväganden och bedömningar 
samt Allmänna frågor inom datavetenskapliga utbildningar: 

a. Vilka synpunkter har och rekommendationer har ni tagit fasta på? 

b. Varför just dessa?  

c. Vilka synpunkter och rekommendationer har ni inte tagit fasta på?  

d. Varför just dessa?  

 

3. Vilka effekter ser ni att utvärderingen har haft på er institution och/eller på ert 
ämne? 



Behöver ni fler exemplar av rapporten Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska 
utbildningar i Sverige, rapport 2001:13R så finns den att hämta på www.hsv.se under 
fliken publicerat. 

Svaren (max 3 sidor) skickas digitalt och på papper senast 27 maj 2005 till postadress 
Högskoleverket, Box 7851, 103 99 Stockholm. Märk kuveretet Uppföljning. Uppgifter på 
e-postadresser finner du nedan. Har ni några frågor så kontakta oss gärna. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Ragnhild Nitzler 

 

 

 

 

 

Digital kopia till: 

Central kvalitetssamordnare 
Kontaktperson på berörd institution 

 

 

 

 

 

 

För frågor – kontakta: 

Eva Åström 
Tfn: 08-56308602 
E-post: eva.astrom@hsv.se 

Brita Bergseth 
Tfn: 08-56308815 
E-post: brita.bergseth@hsv.se 

Charlotta Karlsson 
Tfn: 08-56308502 
E-post: charlotta.karlsson@hsv.se 

 



Sändlista 

 

Rektorer för  

 

Blekinge tekniska högskola  

Chalmers tekniska högskola 

Högskolan i Skövde  

Karlstads universitet 

KTH 

Linköpings universitet 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Mälardalens högskola 

Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Växjö universitet 


