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Handlingsplan för kvalitetsarbete avseende kandidatutbildningen Event management vid Högskolan i Borås 
Bakgrund 
Utbildningen Event Management vid Högskolan i Borås genomgått en lokal granskning genom högskolans kvalitetssäkringssystem för utbildning 
under 2019. Den lokala granskningen har resulterat i en rapport (Dnr 529-18) från en bedömargrupp med externa såväl som interna ledamöter. 
Bedömargruppens rapport är baserad på en självvärderingsrapport av den aktuella utbildningen, ett urval av examensarbeten, samt en audit som 
innefattade besök i verksamheten och intervjuer med lärare, studenter och verksamhetsansvariga. Även en del annat material har legat till grund 
för bedömargruppens granskning, såsom kurs- och programutvärderingar, målmatriser och progressionsdiagram. 
 
Utifrån bedömargruppens avrapportering som innehåller såväl synpunkter på utbildningen som förslag till åtgärder har sektionsledningen tillsatt 
en arbetsgrupp med syfte att ta fram en handlingsplan med syfte att genomföra åtgärder i utbildning för att stärka kvaliteten.  
 
Nedan presenteras en samlad bedömning av bedömargruppen i fyra förbättringsområden, numrerade 1–4. Dessa områden anknyts till 
handlingsplanen för att visa på vilka åtgärder som är tänkt att öka kvaliteten inom vart och ett av förbättringsområdena.  
 

Bedömargruppens förslag på förbättringsområden 
Granskningsresultatet visar att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och att utbildningsprogrammet har en tydlig företagsekonomisk 
ämnesanknytning. Bedömargruppen identifierar att det pågår ett utvecklingsarbete inom utbildningen. De beskriver också att det finns ett antal 
förbättringsområden. Dessa sammanfattas i fyra områden.  
A. Programmets ämnesmässiga profil, förankring och inriktning. 
När det kommer till programmets ämnesutveckling och profil menar bedömargruppen att det finns anledning att förstärka den såväl på sektionen 
som i anknytning till programmet. För det behövs ämneskompetensen säkras i programmet tillsammans med att utveckla förståelsen för vad den 
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flervetenskapliga ämneskombinationen innebär för utbildningen. Därutöver behöver programmets inriktning som både teoretisk och 
arbetslivsinriktad utbildning grundad i företagsekonomisk teori tydliggöras. Programmet har idag en stark förankring i och goda kontakter med 
eventbranschen. I de konkreta finns det gästföreläsare och praktikperioder av olika omfång som ger studenterna goda insikter i hur event-branschen 
fungerar, men också goda kontakter med individer och företag i branschen.  
B. Programmets vetenskapliga grund 
Bedömargruppen anser att utbildningen vilar på en vetenskaplig grund, men att den kan bli mer solid. Det finns ett behov av att se över litteraturen 
i kurserna så att de å ena sidan har klar koppling till programmets ämne – event management, å andra sidan vilar på företagsekonomiska teori, men 
i ett flervetenskapligt perspektiv. Studenterna behöver få ta del av såväl nypublicerad litteratur som forskningsartiklar. Det finns även anledning 
att olika pedagogiska och didaktiska former av undervisning prövas i programmets olika kurser, även vad det gäller examinationsformer. 
Studenterna behöver utmanas med individuella uppgifter för att pröva sin förmåga att självständigt erhålla kunskap, men även att arbeta i grupp är 
en central erfarenhet som det är viktigt att de erhåller.  
C. Det självständiga examensarbetet  
Via bedömning av ett urval av studenternas självständiga arbeten anser bedömargruppen att det finns fog att anta studenternas kunskaper inom 
vetenskaplig metod, såväl kvalitativ som kvantitativ, och akademiskt skrivande behöver utvecklas. Uppsatserna visar också på en inte tillräckligt 
god förmåga att bearbeta teoretiskt material.  
D. Begränsad akademisk miljö vid Campus Varberg 
Bedömargruppen anser det oklart om studenter vid Campus Varberg erhåller samma stödstruktur, i form av bibliotekstjänster, programvaror och 
övriga stödinsatser, som övriga studenter vid Högskola i Borås. Det föreligger också i allmänhet en begränsad akademisk miljö, enligt 
bedömargruppen.  
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Förbättrings-
område 

Åtgärder Ansvarig Utförare Slutdatum Status Resultat 

A 1.1 Rekrytera ämneskompetens 
till utbildningen 

Sektionschef Sektionschef 2019-08-01 Klart Nyanställning 
lektor 

A, B 1.2 Tillsätta en akademiskt 
meriterad programansvarig för 
delat uppdrag med Anders 
Hultén 

Sektionschef Sektionschef 2020-01-01   

A, B 2.1 Inrätta ett lärarlag för tätare 
samarbete inom utbildningen 

Studierektor Programansvarig 2019-09-01 Klart  

A, B, C 2.2 Öka samverkan mellan 
kurserna i programmet 

Programansvarig Lärarlaget 
Kursansvariga 

2020-12-31 Påbörjat  

A, B 3.1 Inventera programmets 
kurser i syfte att tydliggöra 
progression och 
forskningsanknytning 

Programansvarig Sandhiya Goolaup 
Marcus Gianneschi 

2020-09-01 Påbörjat 
 

 

B, C 3.2 Utveckla en metodstrimma 
med specifika läraktiviteter 

Programansvarig Kursansvariga  
Marcus Gianneschi 

2020-06-01 Påbörjat 
 

 

B, C 3.3 Utveckla färdighetsstrimma 
för akademiskt skrivande med 
specifika läraktiviteter  

Programansvarig Mikael Löfström 2020-06-01   

A 3.4 Utveckla integrationen 
mellan praktiska respektive 
teoretiska kurser i programmet 

Programansvarig Kursansvariga 2020-12-31   

D 3.5 Implementerat 
Boråsmodellen 

Programansvarig  Biblioteket/kursansvariga 2020-12-31   

A 3.6 Utveckla 
examinationsformer vid 
praktiska moment  

Programansvarig Kursansvariga 2020-12-31   
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Förbättrings-
område 

Åtgärder Ansvarig Utförare Slutdatum Status Resultat 

A, B, D 3.7 Söka utvecklingsmedel för 
pedagogisk utveckling och 
utveckling av 
examinationsformer 

Programansvarig Programansvarig 2020-12-31 Påbörjat Här fyller 
Anders i 
finansiär och 
medel 

B, D 4.1 Akademisk workshop kring 
ämnet Event Management  

Programansvarig Sandhiya Goolaup 
Marcus Gianneschi 

2020-10-01   

A, D 4.2 Inrätta en serie 
forskningsseminarier på 
Campus Varberg 

Marcus 
Gianneschi  

Forskargruppsledare 2020-06-01   

A, B, C 5.1 Revision av kursplaner 
inklusive förkunskapskraven 
och kurslitteratur. 

Programansvarig Kursansvariga 2020-09-01 Påbörjat  

A, D 5.2 Uppdatera målmatrisen för 
programmet  

Studierektor Programansvarig 2020-12-31   

A 5.3 Revidera utbildningsplanen Programansvarig Lärarlaget 2020-06-30   
 
Handledningsplanen är framtagen av lärarlaget för utbildningsprogrammet Event Management. Lärarlaget består av Marcus Gianneschi, Sandhiya 
Goolaup, Mikael Löfström och Anders Hultén (programansvarig).  
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