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Ärende:

Treklövern, externa ledamöter till bedömargruppen för kluster 15
Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet genomför tillsammans
utvärderingar av kvaliteten på lärosätenas utbildningar under namnet Treklövern.
Utbildningarna är grupperade i kluster, där varje kluster utvärderas av en gemensam
bedömargrupp bestående av såväl interna som externa representanter samt studenter.
Varje kluster har ett koordinerande lärosäte som organiserar utvärderingen och tar de
gemensamma kostnaderna, samt kostnaderna för externa ledamöter i bedömar‐
gruppen. I denna fjärde omgång är Mittuniversitetet koordinerande lärosäte för
kluster 15 som innefattar: industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt
kvalitetsledning.
Rektor vid koordinerande lärosäte fattar beslut om bedömargruppens samman‐
sättning. Tidigare har docent Aron Larsson vid Mittuniversitetet utsetts till
utvärderingsansvarig och docent Mikael Grehk vid Karlstads universitet samt lektor
Åsa Gustavsson vid Linnéuniversitetet har utsetts till biträdande utvärderings‐
ansvariga av sina respektive rektorer.
Studentrepresentanter utses av kårerna med en representant per lärosäte.
Mittuniversitetets studentkårer har ännu inte utsett någon, Karlstads universitetets
studentkår har utsett Julia Olsson från civilingenjörsprogrammet – inriktning
industriell ekonomi och Linnéuniversitetets studentkårer har utsett Nea Svensson,
från högskoleingenjörsprogrammet – industriell ekonomi, som sina respektive
representanter.
I bedömargruppen ska förutom ovan nämnda ingå två vetenskapligt kompetenta
externa sakkunniga och en arbetslivsrepresentant som kompetensmässigt
kompletterar de utvärderingsansvariga. Som externa sakkunniga ledamöter föreslås



Cecilia Lindh, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning inom
internationellt företagande och marknadsföring, Mälardalens högskola, och
Jannis Angelis, docent i Operations Strategy vid KTH.
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Som arbetslivsrepresentant föreslås


Anna Kelly, verksamhetschef, Arena för Tillväxt.

I bifogade dokument redovisas resumé för de föreslagna ledamöterna samt
sammansättningen av examina och utbildningar i kluster 15.
Förslaget har behandlats i Treklövern ledningsgrupp och där fått enhälligt bifall.

Beslut:
Rektor beslutar
att

utse Cecilia Lindh, universitetslektor vid Mälardalens högskola och Jannis
Angelis docent vid KTH, som externa sakkunniga ledamöter i
bedömargruppen för kluster 15,

att

utse Anna Kelly, verksamhetschef, Arena för Tillväxt som
arbetslivsrepresentant i bedömargruppen för kluster 15,

att

Cecilia Lindh ska vara ordförande för bedömargruppen.

att

ersättningen i klustret betalas ut i enlighet med MIUN 2019/878 (2019‐05‐13)
rad 2 (7‐12 huvudområden),

att

fastslå bifogad sammansättning av huvudområden, examina och
utbildningar i kluster 15.

Anders Fällström
Rektor
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Sammansättningen av klusater 15
Kluster
15

Utbildningar som avslutas inom huvudområde eller
med yrkesexamen
Civilingenjörsexamen inriktning industriell ekonomi
Industriell ekonomi
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi
Industriell organisation och ekonomi
Industriell organisation och ekonomi
Industriell organisation och ekonomi
Kvalitetsledning
Kvalitetsteknik
Industriell organisation och ekonomi
x = examen som ska bedömmas
x* = självständiga arbeten kommer vara en del av underlaget

Y

H.ex Kand Mag MSc

Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell
ekonomi

x*
x

x
Civilingenjör i industriell ekonomi
Civilingenjör i industriell ekonomi

x*
x

x
x*

Programmets namn (utbildningsplan/katalog).

x*
x

x

x
x
x*

x
x

Magister/Master i hållbar informationsförsörjning
Magisterprogram i kvalitets‐ och ledarskapsutveckling

x
Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp
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