
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Dubbla toppbetyg för materialteknik 
 
Två teknikutbildningar vid Luleå tekniska universitet (LTU) får toppbetyg från 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för sin mycket höga kvalitet, medan tolv anses ha hög kvalitet 
och tre får betyget bristande kvalitet. 

 
– Beskedet om att vi fått ”Mycket hög kvalitet” för både masterutbildningen och 

Civilingenjörsutbildningen i materialteknik är mycket glädjande. Att vi fått hög kvalitet på en rad 

andra är bara naturligt och när det gäller det fåtal som fått betyget bristande kvalitet så har vi en väl 

inarbetad strategi för att åtgärda det. Sammanfattningsvis ligger vi bra till i en nationell jämförelse, 

säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.  

 

På tisdagen kom en ny omgång kvalitetsutvärderingar från Universitetskanslersämbetet där merparten 

av lärosätenas teknikutbildningar har prövats. För Luleå tekniska universitet blev utfallet av prövningen 

i huvudsak positiv. I synnerhet för Civilingenjör internationell materialteknik (EEIGM) samt 

Materialteknik master (AMASE) som båda håller båda mycket hög kvalitet.  

 

– Det är fantastiskt roligt. Våra materialprogram har en mycket kompetent lärarpersonal med mycket 

goda internationella relationer gällande undervisning och forskning. I undervisningen ingår bland 

annat skarpa projekt med forskare vid universitetet, företag och forskningsinstitut som medför att 

studenterna växer i sina roller som blivande materialexperter, säger Lennart Wallström, bitr. professor i 

materialteknik.  

 

Luleå tekniska universitet har sedan tidigare blivit utvärderade i 18 utbildningar, 4 av dessa fick 

”Mycket hög kvalitet”, medan 2 fick ”Bristande kvalitet”. De som fick bristande kvalitet är nu 

åtgärdade och har slutbetyget ”Hög kvalitet”. 

Totalt, under perioden 2011-2013, är 35 utbildningar utvärderade, varav 6 fått mycket hög kvalitet. 

 

För kommentarer:  

Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, 0920-491608 

Lennart Wallström, bitr. professor i materialteknik, 0920-493367 

 

 
              Upplysningar: Anna Thurfjell, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 2506, 072-5360973, anna.thurfjell@ltu.se 

Luleå 2013-10-29 

 


	Dubbla toppbetyg för materialteknik
	Två teknikutbildningar vid Luleå tekniska universitet (LTU) får toppbetyg från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för sin mycket höga kvalitet, medan tolv anses ha hög kvalitet och tre får betyget bristande kvalitet.
	– Beskedet om att vi fått ”Mycket hög kvalitet” för både masterutbildningen och Civilingenjörsutbildningen i materialteknik är mycket glädjande. Att vi fått hög kvalitet på en rad andra är bara naturligt och när det gäller det fåtal som fått betyget b...
	På tisdagen kom en ny omgång kvalitetsutvärderingar från Universitetskanslersämbetet där merparten av lärosätenas teknikutbildningar har prövats. För Luleå tekniska universitet blev utfallet av prövningen i huvudsak positiv. I synnerhet för Civilingen...
	– Det är fantastiskt roligt. Våra materialprogram har en mycket kompetent lärarpersonal med mycket goda internationella relationer gällande undervisning och forskning. I undervisningen ingår bland annat skarpa projekt med forskare vid universitetet, f...
	Luleå tekniska universitet har sedan tidigare blivit utvärderade i 18 utbildningar, 4 av dessa fick ”Mycket hög kvalitet”, medan 2 fick ”Bristande kvalitet”. De som fick bristande kvalitet är nu åtgärdade och har slutbetyget ”Hög kvalitet”.
	Totalt, under perioden 2011-2013, är 35 utbildningar utvärderade, varav 6 fått mycket hög kvalitet.
	För kommentarer:  Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, 0920-491608
	Lennart Wallström, bitr. professor i materialteknik, 0920-493367
	Upplysningar: Anna Thurfjell, presskontakt, Luleå tekniska universitet                                      0920-49 2506, 072-5360973, anna.thurfjell@ltu.se

