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Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar  

• att föra till protokollet att man informerats om fakultetsanalyserna av 
kvalitetsutvärderingar genomförda 2022.  

• att fastställa handlingsplaner för de masterutbildningar som utvärderats 
under 2022, enligt bilaga.  

• att vidaredelegera till dekan att fatta beslut om att fastställa handlingsplaner 
för de forskarutbildningsämnena som utvärderats under 2022.  

 
Skäl till beslut 
Linköpings universitet har fastställt en gemensam modell för kvalitetssäkring av utbildning. 
Dekanen på respektive fakultet ansvarar för att samtliga utbildningar på grundnivå, 
avancerad nivå samt forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet med den gemensamma modellen 
för kvalitetssäkring under perioden 2017-2022. Fakultetsstyrelsen har tidigare fastställt en 
uppdaterad tidplan för 6-årscykeln, senast uppdaterad 2021-09-23, dnr LiU-2021-03610. 
 
För varje utbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport upprättas. Under 2022 har 
följande masterutbildningar utvärderats: 

LiU-2022-00519 Master’s Programme in Protein Science 
LiU-2022-00517 Master's Programme in Design 
LiU-2022-00516 Master's Programme in Mechanical Engineering 
LiU-2022-00515 Master's Programme in Sustainability Engineering and Management 
LiU-2022-00514 Master's Programme in Aeronautical Engineering 
LiU-2022-00513 Master's Programme in Chemistry 
LiU-2022-00512 Master's Programme in Ecology and Sustainable Development 
LiU-2022-00511 Master's Programme in Applied Ethology and Animal Biology 
LiU-2022-00510 Master's Programme in Intelligent Transport Systems and Logistics 
LiU-2022-00509 Master's Programme in Industrial Engineering and Management 
LiU-2022-00508 Master's Programme in Communication Systems 
LiU-2022-00507 Master's Programme in Computer Science 
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Enligt tidplanen skulle även masterprogrammet i matematik kvalitetssäkrats under 2022, 
men på grund av särskilda omständigheter har utvärderingen av detta program behövt 
senareläggas till 2023.  
 
Även dessa forskarutbildningar har utvärderats under 2022:  

LiU-2022-00542 Forskarutbildning inom Teori och modellering inom naturvetenskap 
LiU-2022-00541 Forskarutbildning inom Infrainformatik 
LiU-2022-00540 Forskarutbildning inom Design 
LiU-2022-00539 Forskarutbildning inom Biologi 

 
Fakultetsledningen har genomfört dialoger med programnämnderna och representanter 
från forskarutbildningsämnena rörande kvalitetsrapporterna. Dialogerna har resulterat i en 
Bedömningsmatris för respektive utbildning som sedan legat till grund för 
Handlingsplaner framtagna av ansvarig programnämnd och forskarutbildningsmiljö. 
Handlingsplanerna ska fastställas av fakultetsstyrelsen. 

 
Forskarutbildningsnämnden ansåg vid sitt möte den 29 november 2022 att 
handlingsplanerna behövde förtydligas, särskilt med fokus på utpekade 
åtgärdsansvariga. Handlingarna återremitterades därför med uppmaning om 
förtydligande. Med anledning av detta föreslås att fakultetsstyrelsen fattar beslut att 
vidaredelegera till dekan att fastställa handlingsplaner för de forskarutbildnings-
ämnen som utvärderats under 2022. 
 
Enligt LiUs kvalitetssäkringsmodell ska dekanen årligen återrapportera till rektor 
de kvalitetsrapporter samt fastställda handlingsplaner som upprättats under året. 
Till detta ska dekanen också inlämna sammanfattande analyser över de till rektor 
inlämnade handlingarna, en för utbildningarna på grund- och avancerad nivå samt 
en för forskarutbildningarna. I dessa sammanfattande Fakultetsanalyser ska i 
första hand utvecklingsområden och styrkor av de senast utvärderade utbild-
ningarna lyftas fram, men analysen ska även innehålla en sammanfattning av 
arbetet som genomförts under året i anslutning till gällande handlingsplaner för 
tidigare utvärderingsobjekt.   

 

Handläggningen av beslutet 
Detta beslut har fattats av fakultetsstyrelsen vid Tekniska fakulteten vid dess 
sammanträde dag som ovan, efter föredragning av Helena Herbertsson och 
Nicolette Lakemond. I beslutet har deltagit dekan Johan Ölvander, ordförande, 
samt ledamöterna Helena Herbertsson, Nicolette Lakemond, Magnus Borga, 
Camilla Forsell, Svante Gunnarsson, Eva Blomqvist, Karolina Bergström, Lena 
Miranda, Marie Westrin, Ramazan Uslu, Julianna Holmberg och Selma Mujkic. 
Vidare har närvarit suppleant Ola Boström, personalföreträdare Karin Baarsten 
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ST/OFR, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Margareta 
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Del 1: Analyser av utbildning på grund- och avancerad nivå 2022 

Under 2022 har fokus för kvalitetsutvärderingen varit internationella masterprogram. Följande utbild-
ningar har utvärderats under 2022: 
 

• Masterprogrammet Aeronautical Engineering (6MAER) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde flygteknik 

• Masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology (6METH) 
o Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområde biologi 

• Masterprogrammet Chemistry (6MKEM) 
o Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområde kemi 

• Masterprogrammet Computer Science (6MICS) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde datavetenskap 

• Masterprogrammet Communication Systems (6MCSY) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde elektroteknik 

• Masterprogrammet Design (6MDES) 
o Masterexamen i huvudområde design 

• Masterprogrammet Ecology and Sustainable Development (6MESD) 
o Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområde biologi 

• Masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde industriell ekonomi 

• Masterprogrammet Intelligent Transport Systems and Logistics (6MTSL) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde transportsystem 

• Masterprogrammet Mechanical Engineering (6MMEC) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde maskinteknik 

• Masterprogrammet Protein Science (6MPRO) 
o Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområde kemisk biologi 

• Masterprogrammet Sustainability Engineering and Management (6MSUS) 
o Teknologie masterexamen i huvudområde energi- och miljöteknik 

 
Alla masterprogrammen ovan är öppna för internationella sökande och ges därmed på engelska. 

Utöver dessa erbjuder tekniska fakulteten ytterligare två internationella masterprogram i dagsläget, 
Biomedical Engineering och Electronics Engineering, men dessa har kvalitetssäkrats tidigare. 

Enligt plan skulle även det svenskspråkiga masterprogrammet i matematik kvalitetssäkrats under 
2022, men tidplanen för detta har förskjutits något, vilket innebär att detta program inte hanteras i 
denna fakultetsanalys. 

Många av masterprogrammen är små och kurserna samläses ofta i hög grad med 
civilingenjörsprogrammen. Kurserna inom fyra av masterprogrammen samläses dock i begränsad 
omfattning; Design samt de tre naturvetenskapliga masterprogrammen Applied Ethology and Animal 
Biology, Chemistry och Ecology and Sustainable Development. Oavsett samläsning eller ej så är det inte 
tillfredsställande att en så stor del av masterprogrammen inte attraherar fler studenter eftersom det 
påverkar såväl de ekonomiska förutsättningarna som de pedagogiska och kan medföra begränsningar 
för studenternas studiesociala situation. 

I de följande avsnitten sammanfattas utfallet av de analyser som beskrivs i kvalitetsrapporterna som 
tagits fram för de tolv aktuella utbildningarna. Enligt LiU:s kvalitetsäkringsprocess skall varje 
utbildning utvärderas minst vart sjätte år (se mer på https://liu.se/om-liu/kvalitet). Utvärderingen 
genomförs genom att en av programnämnderna utsedd person ansvarar för att en självvärdering skrivs 
i form av en kvalitetsrapport som beslutas i programnämnden innan den granskas av 
fakultetsledningen. I varje kvalitetsrapport återfinns rubrikerna nedan (nyckeltal, måluppfyllelse, 
utformning och genomförande, forskningsanknytning, lärarkompetens, arbetslivsperspektiv, 
studentperspektiv, jämställdhetsperspektiv samt hållbarhetsperspektiv). Kvalitetsrapporternas 
innehåll diskuteras i en programdialog och sammanfattas av dekanus i en bedömningsmatris för varje 
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enskild utbildning. I bedömningsmatrisen anges om området i sin helhet fungerar bra, delvis behöver 
utvecklas eller behöver en mer omfattande översyn. Utifrån dessa matriser upprättar respektive nämnd 
sedan handlingsplaner för kommande år och dessa fastställs av fakultetsstyrelsen. Alla åtgärder i 
handlingsplanerna ska vara avslutade senast inför att utbildningen granskas i nästa sexårscykel. Allt 
skriftligt underlag (kvalitetsrapporter, bedömningsmatriser och handlingsplaner) publiceras vid årets 
slut på LiU:s hemsida. Handlingsplanerna följs kontinuerligt upp via Hypergene.  

Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit under respektive rubrik för de tolv 
kvalitetssäkrade masterutbildningarna. Genomgången baseras på de aspekter och perspektiv som ingår 
i kvalitetsrapporter och bedömningsmatriser under 2022. I den sammanställda matrisen visas inom 
vilka områden respektive program fått kommentarer om att vidareutveckling krävs. Man kan även se att 
det finns områden som flera program behöver arbeta vidare med, särskilt studentperspektivet och 
jämställdhetsperspektivet. Inom dessa områden kan gemensamma diskussioner bidra till 
vidareutveckling.  

 
I slutet av fakultetsanalysen (del 2) redogörs för det arbete som programnämnderna genomfört 

under 2022 i relation till handlingsplanerna för de utbildningar som kvalitetssäkrats under perioden 
2017-2021.  

Kommentarer till  nyckeltal 

Tekniska fakulteten utnyttjar samma nyckeltal som övriga fakulteter, vilka ska spegla utbildningarnas 
genomförande och resultat i form av examensfrekvens. Vissa avvikelser i underlagen kan noteras p g a 
pandemin, exempelvis har färre internationella studenter haft möjlighet att påbörja sina studier vid LiU 
under ht2020 och ht2021.  

De siffror som redovisas i kvalitetsrapporterna samt nedan är generellt lägre än de borde vara på 
grund av att hänsyn inte tagits till exempelvis tidiga avhopp och studieuppehåll, då systemstöd saknas 
för att exkludera dessa studenter i underlagen. Inför nästa sexårscykel, med start 2023, ska de LiU-
gemensamma nyckeltalen och processen för att ta fram dem revideras. 

Eftersom flera av masterprogrammen är relativt små varierar nyckeltalen ofta mycket mellan åren 
för ett och samma program, då exempelvis enskilda studenters prestationer kan få stort genomslag i 
siffrorna. Genomströmningen mäts på två sätt, dels genom poängproduktion uppdelat per termin och 
dels genom examensfrekvens upp till tre år efter nominell studietid.  

Poängproduktionen kan variera under utbildningens gång, men mest bekymmersamt är det om 
poängproduktionen den första terminen är låg, vilket kan indikera att studenterna inte har rätt 
förkunskaper eller inte fått den introduktion som krävs för att följa programmets kurser. 
Poängproduktionen är låg den första terminen för Computer Science, Communication Systems, Protein 
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Science och för enstaka kullar inom Design och Intelligent Transport Systems and Logistics. Man kan 
i några program notera en låg poängproduktion per student den första terminen, men sedan se att 
poängproduktionen stabiliseras på en högre nivå efterföljande terminer. Detta gäller både Computer 
Science och Communication Systems. Det finns alltså förmodligen ett antal studenter som påbörjar 
programmen, men som hoppar av, medan resterande studenter klarar utbildningen bra. En generell 
notering är att inom många program blir studenterna inte klara med sitt examensarbete under termin 
4, utan behöver längre tid på sig att färdigställa det. 

Examensfrekvenserna följer i stort motsvarande siffror för andra utbildningar inom samma 
ämnesområde och programmen kan grovt delas in i tre grupper. Andelen som tagit ut examen tre år 
efter nominell studietid på Computer Science och Communication Systems är mycket låg och ligger runt 
20-25%. Examensfrekvensen för Protein Science och Intelligent Transport Systems and Logistics är lite 
högre och ligger runt 50%, medan övriga program har en examinationsfrekvens mellan 60-80%. Inom 
respektive program kan examensfrekvensen variera ganska kraftigt mellan kullarna. Orsakerna till lägre 
examensfrekvenser kan vara olika, vilket innebär att analyser behöver genomföras och adekvata 
åtgärder identifieras för varje enskild utbildning där examensfrekvensen inte är tillfredsställande. 

 
Den generella slutsatsen är att poängproduktionen varierar mellan programmen, men då flera 

program är små finns även stora svängningar mellan olika år för ett och samma program. För några 
program krävs en fördjupad analys för att hitta orsaker till den låga poängproduktionen eller den 
låga examensfrekvensen samt att åtgärder identifieras för att öka genomströmningen. Vidare behövs 
ett universitetsgemensamt arbetssätt och ett ändamålsenligt systemstöd för att ta fram tillförlitliga 
genomströmningsdata. Fakulteten behöver engagera sig för att säkerställa att detta tas fram. 

Måluppfyllelse och säkring av resultat 

Praktiskt taget alla programutbildningar vid Tekniska högskolan, även de internationella 
masterprogrammen som kvalitetssäkrats under 2022, bygger på det pedagogiska ramverket CDIO 
(Conceive/ Design/ Implement/ Operate), vilket är ett internationellt ramverk för att utveckla och driva 
ingenjörsutbildningar, framtaget gemensamt vid LiU, KTH, Chalmers och MIT. Själva akronymen 
anknyter till de moment som utgör ingenjörsyrkets primära arbetsuppgifter: att planera, konstruera, 
implementera och drifta tekniska produkter, tjänster och system. Ramverket består av två delar; 
målförteckningen, ”CDIO Syllabus”, som beskriver bland annat vilka kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som en ingenjör förväntas besitta och principerna, ”CDIO Standards”, som handlar om 
hur ett utbildningsprogram bör utformas för att målen ska kunna nås.  Fakulteten har tagit fram en egen 
variant av CDIO syllabus, LiTH Syllabus, för att målförteckningen även ska fungera för kandidat- och 
masterexamen samt för utbildningsprogram som ej leder till ingenjörsexamina. Det finns en länkning 
från LiTH Syllabus till examensordningens examensmål både för civil- och högskoleingenjörsexamen 
såväl som för kandidat- och masterexamen. Länkningen innebär att om man kan konstatera 
måluppfyllelse och tillräcklig progression med hjälp av LiTH Syllabus, så uppfyller man också 
examensordningens krav. Måluppfyllelsen visas genom att för varje kurs i programplanen beskriva vilka 
kunskaper och färdigheter som kursen ger och hur dessa mål examineras i en så kallad kursmatris. 
Kursmatriserna kan sedan aggregeras till en programmatris, där kan man få en överblick över 
lärandemoment, examination och även progression. I kvalitetsrapporterna analyseras program-
matriserna i relation till examenskrav för respektive examen, i detta fall masterexamen. 

I flera av programmatriserna kan man se att de underliggande kursmatriserna behöver ses över och 
uppdateras och att enstaka kursmatriser inte finns. En större justering av instruktionen hur examinator 
ska fylla i matrisen om kurserna går för såväl civilingenjörsutbildningar som masterprogram 
implementerades 2018, men fortsatt stöd i processen att tolka och fylla i kursmatriserna behövs. För att 
ge stöd finns såväl skriftligt material som årligen arrangerade kursmatrisworkshoppar.  

Vid analys av programmatriserna kan man även se att flera program måste arbeta för att stärka eller 
synliggöra aspekter under CDIO-rubriknivå 5, särskilt samhälleliga villkor och ekonomiska villkor. 
Detta gäller Aeronautical Engineering, Chemistry, Communication Systems, Design, Industrial 
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Engineering och Intelligent Transport Systems and Logistics. I vissa fall kan man misstänka att 
studenterna ändå fått med sig motsvarande fast kursmatriserna inte ifyllts enligt instruktion.  

För Computer Science berörs alla examensmål för en masterexamen i dagsläget via de fyra 
obligatoriska kurserna och förstärks sedan i olika grad via specialiseringarna och de valbara kurserna. 
Alla studenter väljer dock ej specialiseringar, utan väljer kurser mer fritt bland ett stort antal valbara 
kurser. Detta innebär att det är oklart om varje enskild student når alla examensmål i en omfattning 
som kan bedömas som tillräcklig. 

Utöver att programmatriserna ger information om att alla examensmål för en masterexamen nås, så 
har analysen i några fall mynnat ut i att relevanta utvecklingsförslag identifierats. Exempelvis har man 
inom Ecology and Sustainable Development identifierat att man vill se över progressionen inom 
statistikområdet, inom Mechanical Engineering att man ytterligare vill förstärka undervisningen om 
samhälleliga villkor inklusive hållbar utveckling och ekonomiska villkor och inom Sustainability 
Engineering and Management att man på ett tydligare sätt vill introducera studenterna till redovisning 
och utvärdering av forsknings- och utvecklingsprojekt redan i de inledande kurserna. När det gäller 
Industrial Engineering har man identifierat lite överlapp mellan kurserna som man vill omvandla till 
progression. 

Redovisningen av hur progression avseende ämneskunskaper tillses inom programmen visar att 
detta fungerar väl och att masterprogrammen i sig innebär en rejäl fördjupning av ämneskunskaper 
relativt en kandidatexamen inom motsvarande ämnesområde. Redovisningen av generiska färdigheter 
är i huvudsak bra, men då det gäller Computer Science kan den uppfattas som oklar baserat på den stora 
valbarheten under termin 2 och 3. För att säkerställa progression i generiska färdigheter för alla har 
man lagt in kursen Vetenskaplig metod i termin 3. 

 
Sammanfattningsvis måste flera av programmen arbeta för att säkra och/eller förbättra 

dokumentationen för att visa måluppfyllelse och därmed även öka spårbarheten från 
programmatrisen tillbaka till vilka kurser som hanterar vad. Progressionen inom såväl 
ämneskunskaper som generiska färdigheter är tillfredsställande för alla, även om viss 
förbättringspotential finns för enstaka program. 

Utformning och genomförande 

CDIO-ramverket inkluderar, som nämnts ovan, både målförteckningen ”CDIO Syllabus” och viktiga 
principer ”CDIO Standards”. Principerna tydliggör vad som bör beaktas för att utforma ett program så 
att förutsättningarna för att nå målen är goda. I kvalitetsrapporterna redovisas hur programmen arbetar 
med de 7 (av totalt 12) CDIO-principer som direkt rör utformning och genomförande av utbildning och 
med betoning på aktivt lärande, dvs integrerad utbildning, introduktion till ingenjörsarbete, 
utvecklingsprojekt, lärmiljöer för praktiskt lärande, integrerat lärande, aktivt lärande samt bedömning 
och examination. Introduktion till ingenjörsarbete har tolkats brett eftersom inte alla masterprogram 
ger en teknologie masterexamen.  

Samtliga program ger goda redogörelser för samtliga principer och utbildningarnas utformning och 
genomförande främjar studenternas lärande och inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna. Detta speglas i de flesta fall även i examinationsformerna som är varierade och 
anpassade för olika typer av lärandemål.  

Dock finns det i några fall andra data som tyder på att en översyn av programmets utformning bör 
göras. Detta gäller Computer Science där tiden till examen är lång, examensfrekvensen låg och där den 
stora valbarheten leder till en osäkerhet kring progression samt huruvida alla studenter uppfyller alla 
examensmål för masterexamen i tillräcklig grad. Även utformningen av Communication Systems bör 
ses över då poängproduktionen och examensfrekvensen är låg och tiden till examen lång. Inom detta 
program är andelen skriftlig tentamen och datortentamen hög i relation till andra masterprogram vid 
LiTH.  

När det gäller Design ställs studenterna inför varierade läraktiviteter och examinationsformer och 
de tar en mycket aktiv del i sitt lärande genom bl a arbete i studiomiljöer och verkstäder. Dock visar 
Studentundersökningen 2022 att dessa studenter inte är lika nöjda med sin utbildning som den 
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generella studenten på tekniska fakultetens utbildningar och detta gäller exempelvis arbetsformerna i 
utbildningen (3,4 jämfört med LiTH 4,1) och tydligheten på de krav som ställs i studierna (3,4 jämfört 
med LiTH 3,9). Programmet är relativt litet och studenterna kan välja tre spår, varav ett ges i 
Norrköping. Det är inte ekonomiskt hållbart då studenterna endast i liten omfattning samläser med 
andra och tvåcampuslösningen kan uppfattas som delvis problematisk.  

Även masterprogrammet Sustainability Engineering and Management sticker ut i senaste student-
undersökningen. Dessa studenter värderar arbetsformerna och examinationsformerna i utbildningen 
sämre än andra studenter (2,9 jämfört med LiTH 4,1 respektive 2,9 jämfört med LiTH 4,0). Denna 
studentgrupp värderar även tydligheten på de krav som ställs och återkopplingen de får lägre än andra 
studenter.  

Under kvalitetssäkringen av Industrial Engineering har det uppmärksammats att ett visst överlapp 
finns mellan kurser, vilket ska åtgärdas, samt att examensarbeten i flera fall dragit ut på tiden. En analys 
har genomförts och slutsatsen är att det verkar finnas en grupp studenter som tagit sig igenom 
utbildningen fram till examensarbetet genom att välja kurser där man kan förlita sig på andra studenters 
prestationer. Vidareutvecklingsförslag har formulerats som innebär att genomlysa programmets kurser 
med syfte att säkerställa den individuella prestationen i samtliga examinationsmoment för att garantera 
goda förkunskaper innan examensarbetet påbörjas.  

Samtliga program beskriver också lärmiljöer som tycks välfungerande utifrån de behov som finns.  
På våra campusområden finns välutrustade laboratorier, datorsalar, olika former av verkstäder och 
studiomiljöer. Inom masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology förläggs även vissa delar 
av undervisningen till Kolmårdens djurpark genom ett unikt samarbete. Genom byggandet av 
Studenthuset finns nu fler grupprum och studieplatser att tillgå. Studenterna har även god tillgång till 
digitala resurser, såsom specifik programvara och lärplattformen Lisam.   

 
Samtliga utvärderade utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som innebär att 

studenterna tar en aktiv roll i lärandeprocesserna. I de flesta fall återspeglas det tydligt i 
examinationsformerna. Vissa program bör se över olika aspekter av utformning och genomförande. 
Lärmiljöerna, såväl de fysiska som de digitala, bedöms vara ändamålsenliga och anpassade till de 
behov som finns.   

Forskningsanknytning och vetenskaplig grund 

Samtliga program ges inom miljöer med omfattande eller mycket omfattande forskning som relaterar 
till programmets ämnesinriktning. En överväldigande majoritet av lärarna är själva forskningsaktiva. I 
kvalitetsrapporterna beskrivs hur man utformat utbildningarna för att studenterna ska tillägna sig såväl 
forskningsmetodik som ett vetenskapligt förhållningssätt samt hur aktuell forskning inkluderas i 
kursinnehåll. I vissa fall, som i exempelvis masterprogrammen Computer Science, Design och 
Industrial Engineering finns särskilda forskningsmetodikkurser i programplanen, medan andra 
program valt att integrera sådana moment i ordinarie kurser.  

Studenter på de fyra masterprogrammen som ger en naturvetenskaplig masterexamen, Applied 
Ethology and Animal Biology, Ecology and Sustainable Development, Chemistry och Protein Science 
har möjlighet att genomföra ett examensarbete på 60hp. Denna möjlighet utnyttjas av de flesta 
studenterna, innebär oftast att man genomför sitt arbete i akademisk miljö och under ett års tid blir en 
aktiv del av en forskargrupp.  
 Tre program har skrivit fram vidareutvecklingsförslag inom området för att förstärka olika aspekter. 
Masterprogrammet Design avser att se över progressionen och variationen av forskningsmetodik och 
möjligheterna att träna på att skriva vetenskaplig text tidigt i utbildningen. Inom Sustainability 
Engineering and Management är man inne på samma tema och vill tidigare introducera studenterna 
till det som refereras till som CDIO-mål 5.5, dvs att redovisa och utvärdera forsknings- eller 
utvecklingsprojekt. Därutöver vill man tydliggöra olika kursers roll i förberedandet inför 
examensarbetet. När det gäller Intelligent Transport Systems and Logistics vill man se över att 
vetenskapligheten och forskningsanknytningen syns bättre i kursplaner och blir tydligt spårbar via 
kursmatriserna och programmatrisen. 
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Sammanfattningsvis bedöms samtliga program uppvisa en mycket god forskningsanknytning och 

studenterna blir väl insatta i vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt. 

Lärarkompetens och lärarkapacitet 

Tekniska högskolan har i sina kvalitetsrapporter valt att göra förenklade redovisningar av 
lärarsituationen, då både lärarkapacitet och lärarkompetens i allmänhet är mycket god. 
Lärarkollegierna på samtliga program har en hög till mycket hög vetenskaplig kompetens, oftast med 
ett flertal docenter, biträdande professorer och professorer samt ett stort antal disputerade lärare inom 
programmets kärna. Flertalet program redovisar också ett antal personer som har eller haft relevant 
yrkeserfarenhet utanför högskolan. Många forskande lärare har genom sin forskargärning direktkontakt 
med extern part, vilket borgar för relevanta, dagsaktuella och industrinära forskningsprojekt, som kan 
komma studenterna till del inom undervisningen. 
 Dock finns det några program där viss vaksamhet krävs, beroende på miljöns storlek eller på 
kommande kända pensionsavgångar. I den miljö på biologiavdelningen där Ecology and Sustainable 
Development ges, finns välmeriterade lärare (vetenskapligt, pedagogiskt samt med professions-
kompetens). I dagsläget är lärarkapaciteten god då det gäller de mer teoretiska kurserna i utbildningen, 
men när det gäller de mer tillämpade aspekterna är situationen känslig och beroende av ett fåtal 
individer med specifik kunskap. När det gäller det andra masterprogrammet som ges vid samma 
avdelning, Applied Ethology and Animal Biology, är lärarkompetensen god, medan lärarkapaciteten är 
något ansträngd och inom en kortare tidsperiod väntas pensionsavgångar. Inom det naturvetenskapliga 
området kan utbudet av masterprogram även påverka söktrycket till underliggande kandidatprogram, i 
detta fall i biologi, vilket innebär att situationen bör uppmärksammas. Även inom lärarkollegiet som ger 
Aeronautical Engineering förväntas pensionsavgångar av centrala lärare inom en inte allt för lång 
tidshorisont. För att säkerställa tillräcklig lärarkapacitet med den kompetens som krävs för att ge 
masterprogram av hög kvalitet krävs ett gott samarbete mellan fakultet och respektive institution.  
 I några kvalitetsrapporter lyfts att man ser ett behov av att lärarkollegierna kompetensutvecklas 
inom området hållbar utveckling. 
 

Sammanfattningsvis bedöms lärarkompetensen generellt vara god eller mycket god för samtliga 
utbildningar. När det gäller lärarkapacitet är den i de flesta fall hög, men för några program krävs 
vaksamhet då en miljö kan bli för liten alternativt genom pensionsavgångar förlora välmeriterade 
och erfarna lärare. 

Arbetslivsperspektiv  

Samtliga program har tre yrkeslivsrepresentanter och ytterligare tre suppleanter i de programnämnder 
som ansvarar för utbildningarna. Eftersom programnämnderna hanterar många program inom ett brett 
ämnesområde, så kan det dock vara så att en viss bransch inte är företrädd.  

Arbetslivsperspektivet är en central del i CDIO-ramverket där yrkesrollen fungerar som en målbild 
och inom samtliga program arbetas med perspektivet utifrån de specifika förutsättningar som gäller 
inom respektive program. I kvalitetsrapporterna beskrivs hur man säkerställer en tydlig 
yrkeslivskoppling, genom exempelvis arbete med moderna metoder i såväl verkstäder och laboratorier 
som i digitala miljöer, studiebesök, gästföreläsningar, projektuppgifter med extern uppdragsgivare, 
examensarbeten inom industrin osv.  Studenterna får således relevanta förutsättningar för att bygga upp 
sin yrkeskompetens och i de studentundersökningar som presenterats framkommer att studenterna 
generellt, i de allra flesta fall, värderar utbildningens relevans för det framtida yrkeslivet högt. För de 
små masterprogrammen, med ett litet antal svarande, finns inte resultat från studentundersökningar, 
då enskilda studenters åsikter riskerar att få stort genomslag och skulle kunna identifieras. Inom ett 
program, Intelligent Transport Systems and Logistics, har man skrivit fram ett vidareutvecklingsförslag 
som innebär att inventera gästföreläsningar från näringslivet för att säkerställa en tillräcklig omfattning.   
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Genom utbildningarnas utformning, där studenterna får såväl spetskompetens inom ett område som 
bredare generiska färdigheter, förmågor och förhållningssätt får studenterna de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att de ska kunna möta förändringar i arbetslivet. 

Alumniuppföljningar har genomförts för vissa program, men inte för alla. Att mer systematiskt ta 
tillvara alumnernas åsikter är en viktig del i utvecklingen av universitetets och fakultetens fortsatta 
kvalitetssäkringsarbete. Enligt beslut ska alumniundersökningar genomföras året innan en utbildning 
genomgår kvalitetssäkringsprocessen. Pandemin hade fortfarande stor påverkan på verksamheten 
under 2021 och detta i kombination med svårigheter att nå och hålla kontaktuppgifter uppdaterade för 
internationella studenter ledde till att ett undantag beviljades för de program som utvärderades under 
2022.  

Alumniundersökningar har dock genomförts för tre av de naturvetenskapliga masterprogrammen; 
Applied Ethology and Animal Biology, Ecology and Sustainable Development och Protein Science, 
genom en webbaserad enkät med svarsfrekvens mellan 26.5% till 38%. Dessa program har en relativt 
hög andel svenska studenter. Alumnerna från Ecology and Sustainable Development uppgav alla att de 
har en karriär där programmet är relevant, en hög andel (85%) angav att de fått relevant jobb inom 12 
månader och nästan alla (92%) höll med om påståendet att programmet förberett dem väl inför 
arbetslivet. Även alumnerna från Protein Science hade relevanta anställningar inom områden som de 
bedömde som kopplade till programmets innehåll.  

Alumnerna från Applied Ethology and Animal Biology skiljer ut sig från ovanstående genom att 62% 
angav att de har en karriär där programmet är helt eller delvis relevant och 63% angav att de fått jobb 
inom området inom 12 månader (jämför med 85% och 86% ovan). Hälften av de svarande höll delvis 
med om påståendet att programmet förberett dem väl för arbetslivet. Programmet förbereder väl för 
fortsatt akademisk karriär, men endast 20% går vidare till forskarutbildning. Programmet förbereder 
även väl för arbete i djurpark, men där är efterfrågan begränsad. Alumnerna efterfrågar bredare 
tillämpningsområden och det finns en diskrepans mellan studenternas tankar om utbildningens 
relevans och alumnernas åsikter, vilket bör beaktas i det fortsatt programutvecklingsarbetet. 

Inom Design, som startade hösten 2017, ser man nu ett behov av att ta reda på vad alumnerna gör 
idag samt att efterfråga deras synpunkter om programmet. Detta i syfte att i marknadsförings-
sammanhang kunna exemplifiera inom vilka områden som alumnerna är verksamma samt för att kunna 
vidareutveckla programmet baserat på erfarenheterna som de yrkesverksamma alumnerna skaffat sig. 
Studenterna på Design värderar inte utbildningens relevans för det framtida yrkeslivet lika högt som 
många andra studenter inom Tekniska högskolan, så en alumniundersökning skulle kunna bidra med 
viktig information till programutvecklingsarbetet. 

Inför kvalitetssäkring av de program som ska utvärderas 2023 har data plockats fram ur systemet 
Bak- och framgrund. Detta är ett relativt nytt system som hämtar data ur flera olika register hos SCB. I 
underlaget finns uppgifter om studiebakgrund, studieprestationer, uppgifter om boende före och efter 
studierna, anställning, yrke, inkomst mm. Tekniska fakulteten ska utvärdera vilka av dessa parametrar 
som är intressanta att titta på så att kontakten med alumnerna kan fokusera på andra aspekter som 
tydligare kan ha en direkt påverkan på programutvecklingen, såsom alumnernas erfarenheter som 
yrkesverksamma. 

 
Sammanfattningsvis bedöms utbildningarna generellt ge en god förberedelse inför yrkeslivet 

inklusive en beredskap att möta framtida förändringar alternativt goda förutsättningar för vidare 
studier. Enstaka program behöver arbeta för att bredda programmets tillämpningsområde utifrån 
alumnernas synpunkter.  

Studentperspektiv 

För samtliga utbildningar finns flera kanaler för att lämna synpunkter kring sin utbildning och sin 
studiesituation. Studentrepresentation finns både i de beredande och beslutande organ som ansvarar 
för utbildningarna. Mycket av utvecklingsarbetet sker i programplaneringsgrupper (PPG) och ofta 
hanteras flera program i en PPG. Det innebär att det inte alltid finns en representant som läser ett visst 
program representerat. Vaksamhet krävs särskilt då det gäller mindre program och program som 
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rekryterar internationellt. Att verka för att masterstudenterna, och särskilt de engelskspråkiga 
studenterna, görs mer delaktiga i kurs- och programutvecklingen är i många fall angeläget. I många fall 
samläses en hög andel av kurserna med civilingenjörsutbildningarna och det är då viktigt att fästa 
uppmärksamhet på om det finns avvikelser i masterstudenternas åsikter som kan tas omhand i 
utvecklingen av just masterprogrammen. Detta är nu möjligt genom att kursvärderingssystemet 
Evaliuate utvecklats så att det numera går att selektera fram olika programstudenters synpunkter på 
kurserna. 

Evaliuate är ett viktigt verktyg i verksamhetsutvecklingen och används på samtliga kurser. I 
kvalitetsrapporterna redogörs för resultat, vilket ofta är väldigt bra, samt hur ett sämre helhetsbetyg på 
en kurs hanteras av programnämnderna i syfte att åstadkomma förbättringar. Endast i undantagsfall 
kan konstateras att en kurs dragits med ett lågt helhetsbetyg under en längre tid. Dock kan det fortsatt 
konstateras att svarsfrekvensen generellt är låg. Mycket arbete har lagts ner av förvaltningsledaren, 
utvecklingsgruppen och referensgruppen för Evaliuate i syfte att förenkla för användarna, förbättra 
systemet i enlighet med inkomna önskemål samt sprida kunskap om kursvärderingar och deras 
hantering samt betydelse. Det är nu angeläget att alla som är involverade i grundutbildnings-
verksamheten visar engagemang för systemet och bidrar till att försöka höja svarsfrekvensen. Att tillse 
att alla examinatorer återkopplar resultat och åtgärder i enlighet med LiU:s beslut kan vara ett led i detta 
arbete. 

Några programnämnder bör även förbättra sitt analysarbete av de reflektionsdokument som 
studenterna skriver i samband med sina examensarbeten. De som gjort analyser kan visa att på en 
aggregerad nivå finns mycket relevant information att hämta i dessa dokument. Här pågår ett 
fakultetsgemensamt projekt i syfte att dels se över vad studenterna ska reflektera kring för att utveckla 
LiTH:s processer och utbildningar och dels förenkla hanteringen av reflektionsdokumenten och göra 
dem tillgängligare inför analys. En ny plattform, ReflEx, är under utveckling. Systemet genomgår en 
pilotstudie under hösten 2022 och planeras tas i drift till våren 2023 och användas för samtliga 
examensarbeten som genomförs då. 

Under våren 2022 genomfördes en studentundersökning, med delvis reviderat innehåll relativt det 
frågebatteri som använts tidigare. Generellt sett uttrycker studenterna en stor nöjdhet med programmen 
och deras relevans för ett framtida yrkesliv, även om ett fåtal undantag finns. För de minsta 
programmen, med få antagna, finns dock inte resultatsammanställningar på programnivå, vilket 
innebär att det saknas information om några av de nu utvärderade masterprogrammen.  

Totalresultatet på fakultetsnivå har analyserats och en handlingsplan har formulerats. De 
övergripande delarna som fakulteten ska arbeta med de närmaste två åren är; återkoppling på 
examinationer, möjligheter att påverka utbildningen, lika villkor, stress och externt förlagda 
utbildningsmoment. Det senaste tolkas i tekniska fakultetens kontext som examensarbete genomfört 
hos extern part. För att identifiera åtgärder har en diskussion genomförts med LinTeks 
utbildningsbevakare. Det framkom då att påverkansmöjligheterna generellt är goda, men att gemene 
student kanske inte har kännedom om sina möjligheter. Fokus för de planerade åtgärderna kommer 
således vara på informationsspridning. Dock konstaterades det även att just internationella 
(engelskspråkiga) studenters påverkansmöjligheter är något sämre och kräver delvis andra åtgärder. 
Denna insikt har tagits med i kvalitetssäkringsprocessen under året och flertalet program har fått 
synpunkter på att just internationella studenters möjlighet att påverka det direkta programutvecklings-
arbetet bör ses över. Detta syns i den sammanfattande matrisen i inledningen av fakultetsanalysen.   

Bland de resultatrapporter som finns för internationella masterprogram efter 
studentundersökningen 2022 så sticker resultatet för Design och Sustainability Engineering and 
Management ut. När frågan ”Sammanfattningsvis, hur nöjd är du med den utbildning du hittills 
genomgått på LiU?” riktas till designstudenterna nås 3,5 på en femgradig skala och motsvarande för 
studenterna på SUS-programmet är 3,6, vilket ska jämföras med värderingen för alla studenter på 
Tekniska högskolan som är 4,3. De bakomliggande orsakerna till de här resultaten bör analyseras. 
Resultatet för båda programmen nämndes även tidigare under rubrik Utformning och genomförande.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera kanaler för studenterna att framföra sina 

åsikter och att studenterna generellt tycks nöjda med de flesta kurserna och med programmen, även 
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om ett fåtal undantag finns. Svarsfrekvensen i kursvärderingssystemet Evaliuate är låg och det är 
fortsatt angeläget för samtliga utbildningsansvariga på såväl fakultets- som institutionsnivå att 
arbeta med åtgärder för att försöka höja svarsfrekvensen. En beslutad handlingsplan efter 
studentundersökningen 2022 finns och åtgärder kommer vidtas för att jobba vidare med studenternas 
påverkansmöjligheter. Just möjligheten för internationella studenter att delta i det direkta 
programutvecklingsarbetet har diskuterats under kvalitetssäkringsprocessen och bör leda till att 
engelskspråkiga studenters påverkansmöjligheter förbättras. Införandet av systemet ReflEx ger 
bättre förutsättningar för att på ett systematiskt vis omhänderta den information som kan bidra till 
programutveckling som finns i reflektionsdokumenten.  

Jämställdhetsperspektiv 

Den kvantitativa jämställdheten varierar kraftigt mellan de tolv kvalitetssäkrade masterprogrammen, 
med en stor majoritet kvinnliga studenter på masterprogrammet Design samt de naturvetenskapliga 
masterprogrammen Applied Ethology and Animal Biology, Ecology and Sustainable Development och 
Protein Science. Endast masterprogrammet Chemistry, uppvisar en könsbalans inom 40-60-intervallet 
under de tre år som programmet erbjudits. De övriga sju programmen är mansdominerade, med 70-
90% manliga studenter.  

Lärargruppen vid Tekniska högskolan domineras totalt sett av män och inget av programmen som 
utvärderats under året har en kvinnodominerad examinatorsgrupp. Ett fåtal lärarkollegier är 
könsbalanserade, men majoriteten är kraftigt mansdominerade. Eftersom lärarkollegiet kring flera av 
masterprogrammen är relativt enkönade finns anledning att arbeta för att hitta kvinnliga förebilder i 
flera sammanhang. Utseende av examinatorer delegeras från programnämnderna till berörd 
institutionsstyrelse, men önskemål om att studenterna ska möta både kvinnliga och manliga 
examinatorer uttrycks särskilt. 

Enligt kriterierna ska ett jämställdhetsperspektiv finnas integrerat i utbildningarnas innehåll, 
utformning och genomförande. Glädjande är att det här perspektivet under senare år tydligare 
adresseras jämfört med tidigare och att tankar kring jämställdhet i större utsträckning tycks finnas vid 
utformning och genomförande, även om det fortfarande finns en del att jobba vidare med, vilket syns i 
den sammanfattande matrisen i inledningen av fakultetsanalysen. Särskilt måste jämställdhets-
perspektivet belysas bättre i programinnehållet där det bedöms vara relevant, men även här är det 
tydligt att man inom programplaneringsarbetet arbetar med frågan. I kvalitetsrapporterna framkommer 
generellt en medvetenhet om vikten av jämställdhetsperspektivet och behovet av att adressera det.  

Några program har fått kommentarer i bedömningsmatriserna som ska hanteras i handlingsplaner. 
Det senare gäller Protein Science, Chemistry, Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering, 
Computer Science, Communication Systems, Intelligent Transport Systems and Logistics och 
Industrial Engineering. De flesta av dessa program har skrivit fram relevanta vidareutvecklings-förslag 
som syftar till att förbättra jämställdhetsperspektivet. Inom masterprogrammet Industrial Engineering 
finns redan inslag i flera kurser, men detta bör synliggöras. Ett program som förtjänar att lyftas då ett 
jämställdhetsperspektiv är väl integrerat i programinnehållet och uppfattas som ytterst relevant är 
masterprogrammet Design.  

Prestationer och genomströmning varierar mellan programmen. I några fall kan man konstatera att 
det finns vissa könsbundna skillnader i studieprestation, där kvinnorna presterar aningen bättre än 
männen.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en medvetenhet om jämställdhetsperspektivet 

inom samtliga utbildningar, men att man har lite olika utmaningar att hantera. Generellt behöver 
flera av programmen arbeta med att stärka och synliggöra jämställdhetsperspektivet i program-
innehållet, men i sammanhang där det bedöms som relevant.  
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Hållbarhetsperspektiv 

Hållbarhetsperspektivet finns med i LiTH Syllabus och för masterprogrammen i form av CDIO-mål 5.1 
”Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för 
kunskapsutveckling”. Det innebär att perspektivet inkorporerats i samtliga program, men i olika grad 
och på olika sätt. För samtliga program är bedömningen att ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i 
utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men samtidigt skulle detta område kunna 
utvecklas ytterligare och det finns en medvetenhet om att perspektivet i flera fall borde förstärkas och 
synliggöras på ett tydligare sätt.  

I kvalitetsrapporterna finns generellt relevanta utvecklingsförslag, som handlar om vidareutveckling, 
kompetensutveckling av lärarkåren, viktning mellan de olika dimensionerna, synliggörande, systematik 
och progression. Hållbarhet är fokusområden i masterprogrammen Sustainability Engineering and 
Management samt Ecology and Sustainable Development. I kvalitetsrapporten för Sustainability 
Engineering och Management framgår att man vill undersöka möjligheten att tydligare inkludera den 
sociala aspekten av hållbar utveckling i några av kurserna, medan man inom Aeronautical Engineering 
generellt vill att fler kurser lägger större fokus på hållbarhetsperspektivet generellt och särskilt 
förstärker den ekonomiska dimensionen. Även inom Mechanical Engineering vill man öka inslagen av 
hållbar utveckling kopplat till programmets ämneskärna. För Chemistry handlar det om att inventera 
inslagen för att se att ingen viktig komponent missas samt att eventuellt justera examinationen för att 
ytterligare synliggöra hållbarhetsaspekterna. För ett av programmen där hållbarhetsfrågor är väldigt 
centrala, Intelligent Transport Systems and Logistics, inser man behovet av att se över programmålen 
i utbildningsplanen för att detta ska framgå tydligare och att lyfta detta i marknadsföringssammanhang. 
Fem av masterprogrammen, Ecology and Sustainable Development, Applied Ethology and Animal 
Biology, Protein Science, Computer Science samt Design har inte identifierat några vidare-
utvecklingsförslag. 

Under årets kvalitetssäkringsprocess har några program använt sig av ett verktyg som utvecklats av 
en arbetsgrupp på LiU; ”Ramverk för integration av hållbar utveckling vid utbildningsprogram på LiU”. 
Erfarenheter av detta ska diskuteras inför kommande kvalitetssäkringsomgångar. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att hållbarhetsperspektivet finns integrerat i utbild-

ningarna, men i olika omfattning. Medvetenheten om behovet av hållbarhetsperspektiv i 
utbildningarna är stor, inom många program vill man förstärka eller synliggöra dessa inslag och 
adekvata förslag för framtida utveckling finns beskrivna i flera av kvalitetsrapporterna. 
 

Övrigt 

I kvalitetsrapporterna redogörs även för studentgruppens storlek och sammansättning. Under 
pandemin minskade antalet studenter på de internationella masterprogrammen och antalet studenter 
som påbörjat något av tekniska fakultetens masterprogram är fortfarande lite mindre hösten 2022 än 
under hösten 2019. Antalet studenter på flera av programmen är idag lågt och i fortvarighet är det viktigt 
att säkerställa att studentantalet är tillräckligt för att programmen skall vara ekonomiskt och 
pedagogiskt hållbara. För fem av de tolv masterprogrammen som utvärderats under 2022 har 8 eller 
färre studenter påbörjat sina studier om man ser på medelvärdet under en femårsperiod. De fem 
masterprogrammen är Communication Systems, Intelligent Transport Systems and Logistics, Protein 
Science, Ecology and Sustainable Development och Chemistry. De första tre programmen samläser i 
hög grad med civilingenjörsprogram, medan övriga två inte samläser med annat program i någon större 
omfattning. De två masterprogram som attraherat flest studenter under den senaste femårsperioden är 
Mechanical Engineering och Industrial Engineering.  
 

Sammansättningen av studentgrupperna på de internationella masterprogrammen varierar kraftigt. 
Inom de naturvetenskapliga masterprogrammen finns en dominans av studenter med svensk 
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kandidatutbildning och dessa har oftast en kandidatexamen från LiU. Även inom Computer Science har 
övervägande del av studenterna som antagits sedan 2018 ett svenskt personnummer.  I övrigt är 
studentsammansättningen mer blandad. Inom masterprogrammen Intelligent Transport Systems and 
Logistics samt Industrial Engineering är ca hälften av studenterna internationella, medan dessa utgör 
majoriteten av studenterna inom övriga program som utvärderats under året. När det gäller 
masterprogrammen Applied Ethology and Animal Biology och Design utmärker de sig genom att de 
attraherar fler europeiska studenter än övriga. 
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Del 2: Utfört arbete i relation till handlingsplaner 2017-2021 

Parallellt med att utbildningarna ovan kvalitetssäkrats under det gångna året, har det även pågått arbete 
med åtgärderna i handlingsplanerna för de utbildningar som utvärderats 2017-2021. Alla åtgärder i 
handlingsplanerna ska ha hanterats inom en sexårsperiod eller innan utbildningen genomgår nästa 
kvalitetsgranskning. I vissa fall kan det innebära ett kortare tidsintervall, då tidplanen för när olika 
utbildningar utvärderas har justerats utifrån programnämndernas önskemål i syfte att jämna ut 
arbetsinsatsen som krävs. Eftersom 2022 är det sjätte och sista året i innevarande sexårscykel har många 
åtgärder i handlingsplanerna redan vidtagits för de program som kvalitetssäkrades tidigt i sexårscykeln. 
För de program som utvärderades 2017, fyra högskoleingenjörsprogram och ett kandidatprogram, ska 
alla åtgärder nu blivit omhändertagna. Vidare pågår ett ständigt förbättringsarbete av utbildningarna 
genom ordinarie programplaneringsarbete, utöver de specifika åtgärder som utpekas i handlings-
planerna.  

Under 2022 har programnämnderna särskilt arbetat med följande punkter ur tidigare beslutade 
handlingsplaner: 
 

Programnämnden för data- och medieteknik (DM): 
• Arbetat med åtgärder för att förbättra könsbalansen på flera av programmen samt med åtgärder 

för breddad rekrytering 
• Avsatt medel för att IDA ska analysera jämställdhetsinnehållet i befintliga kurser via analys av 

kursplaner 
• Säkrat måluppfyllelsen för den masterexamen som utfärdas parallellt med civilingenjörs-

examen från D, U och IT, vid behov inkluderat några nya kursmoment samt uppdaterat 
kursmatriser 

• Arbetat med stöd till kurser som uppfattas som svårare och där genomströmningen är låg 
• Arbetat med att följa upp examensarbeten genomförda på IDA för att försöka hitta orsaker till 

att studenterna på programmen inom dataområdet inte blir klara 
• Diskuterat hur man kan arbeta för att höja svarsfrekvensen i kursvärderingssystemet Evaliuate 

inom lärarlaget för U 
• Infört fler hållbarhetsmoment inom kurserna som ges för U 
• Arrangerat en bemötandeworkshop för lärarlaget på U 
• Initierat ett projekt för att undersöka var de studenter som försvinner från U tar vägen samt 

orsaken till att de ej finns kvar på programmet 
• Arbetet med förbättringsåtgärder inom en kurs som ges för DI och IP 
• Genomfört en exjobbsuppföljning för MT, där det kunde konstateras att efter införande av en 

metodkurs fungerar examensarbetsprocessen bättre 
• Säkrat måluppfyllelsen för kandidatprogrammet GDK, där måluppfyllelsen för fördjupade 

kunskaper (CDIO-nivå 1.3) tidigare inte visades, p g a avsaknad av kursmatriser för de valbara 
kurserna. 
 

D: Civilingenjörsprogrammet Datateknik, U: Civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik, IT: Civilingenjörs-
programmet Informationsteknologi, IT: Civilingenjörsprogrammet Medieteknik, DI: Högskoleingenjörsprogrammet 
Datateknik, IP: Kandidatprogrammet Innovativ programmering, GDK: Kandidatprogrammet Grafisk design och 
kommunikation 

 
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik (EF): 

• Arbete pågår för att utveckla två projektkurser inom EL för att förstärka vissa delar i 
ingenjörsrollen, skapa större förtrogenhet med vetenskaplig text och vetenskapligt 
förhållningssätt samt förstärka aspekter av samhälleliga, ekonomiska och affärsmässiga villkor 

• Utvecklat en kursmodul inom kandidatprogrammet i matematik för att förstärka aspekter av 
samhälleliga villkor 

• Arbetat vidare med kurser som uppfattas som svårare och där genomströmningen är låg och i 
det arbetet tagit fram ett nytt upplägg av fysikkurserna inom Y och Yi 
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• Initierat arbetet med att hitta orsaker till låg examensfrekvens och lång tid till examen och vidta 
åtgärder för MED 

• Planerat för att skapa studiegrupper för de nyantagna inom BME med BME-alumner som 
mentorer för att underlätta studiestarten (dock startade bara en student på programmet hösten 
2022, vilket inneburit att verksamheten är vilande) 
 

Inom ED har arbetet mer handlat om att etablera ett sedvanligt programplanegruppsarbete och 
inom detta arbeta med en större revision av programmet, vilket inneburit att delar av 
handlingsplanen nu är inaktuell. Inom ELE har en kursdesign som inneburit att studenterna behövt 
överläsa (122hp istället för 120hp) åtgärdats, men övriga åtgärder i handlingsplanen återstår att 
hantera.  
 

Y: Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik (Yi: med internationell inriktning), MED: Civilingenjörs-
programmet Medicinsk teknik, ED: Civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign, EL: Högskoleingenjörsprogrammet 
Elektronik, ELE: Masterprogrammet Electronics Engineering, BME: Masterprogrammet Biomedical Engineering 

 
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL): 

• Uppdaterat kursmatriser, identifierat kärnkurser och sett över programplanen för SL 
• Arbete pågår för att se över de samhälleliga och etiska aspekterna inom SL 
• Analyserat genomströmningssiffror och avhopp, men utan att kunna identifiera mönster av 

orsaker som kan hanteras av programnämnden 
• Identifierade kurser inom FTL med låga kursvärderingar har arbetats om eller ersatts och 

arbetet har nu gått in i den kontinuerliga uppföljningen 
• För I/Ii samt KTS pågår arbete med jämställdhetsperspektivet och för I/Ii analyseras varför 

män tar ut examen i lägre grad än kvinnor. 
• Inom kurspaketet Asienkunskap har en kursmatris åtgärdats och en rekryteringsfilm har tagits 

fram i syfte att attrahera flera studenter. 
 

SL: Kandidatprogrammet Samhällets logistik, FTL: Kandidatprogrammet Flyg- och transportlogistik, I: Civilingenjörs-
programmet Industriell ekonomi (Ii: med internationell inriktning), KTS: Civilingenjörsprogrammet Kommunikation, 
transport och samhälle  

 
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB): 

• Utarbetat nytt upplägg för den gemensamma masterprofilen för TB och KB samt arbetat 
tillsammans med IFM för att säkra lärarkompetens inom området 

• Sett över programmeringsinslagen inom TB och KB inklusive bytt primärt programmerings-
språk  

• Inom basåret har arbete initierats för att undersöka de bakomliggande orsakerna till att färre 
söker basår på campus Norrköping relativt campus Valla samt varför genomströmningen är 
lägre vid campus Norrköping än vid campus Valla. 
 

TB: Civilingenjörsprogrammet Teknisk biologi, KB: Civilingenjörsprogrammet Kemisk biologi  
 
Programnämnden för maskinteknik och design (MD): 

• Inventerat andra lärosätens rekryteringsinitiativ för att om möjligt lyckas attrahera fler kvinnor 
till program inom maskinteknik utan att kunna identifiera bättre exempel än de som redan 
nyttjas 

• Påbörjat ett revideringsarbete av programsidan för M på sökande-webben, där de 10 olika 
profilerna ska beskrivas mer utförligt (vad de innehåller och vilken typ av jobb de leder till) 

• Arbetat för att höja svarsfrekvensen på Evaliuateutvärderingarna för de kurser som går inom 
DPU, dels genom att identifiera goda exempel och dels genom att tydliggöra för studenterna hur 
kursvärderingsresultat används i programnämndens arbete 

 

M: Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik, DPU: Civilingenjörsprogrammet Design- och produktutveckling 
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Fakultetsanalys – Kvalitetsutvärdering forskarutbildningar 2022 

 

Sammanfattning  

Fakultetsanalysen på forskarutbildningsnivå omfattar fyra forskarutbildningsämnen; 
Biologi, Design, Infrainformatik samt Teori och modellering inom naturvetenskap. 
Samtliga ämnen uppfyller flertalet av utvärderingskriterierna, i vissa fall med god 
marginal. Dock har det inom samtliga ämnen också identifierats aspekter som delvis 
behöver utvecklas eller som behöver en mer omfattande översyn. Samtliga 
forskarutbildningar bör fortsätta vidareutveckla den gemensamma kärnan i respektive 
ämne, avgränsningen av forskarutbildningen och dess gränssnitt med andra 
forskarutbildningar. Forskarutbildningsämnet Biologi samt Teori och modellering inom 
naturvetenskap behöver en mer omfattande översyn kopplat till strukturen av 
forskarutbildningsämnet med inriktningar som är subkritiska. Forskarutbildningen i 
Design behöver tydliggöra avgränsningen av ämnet kopplat till den 
tekniska/naturvetenskapliga grunden.  
Alla forskarutbildningsämnen bedöms ge goda förutsättningar för att utveckla doktoranders 
beredskap att möta förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin. 
Forskarutbildningsmiljön anses vara god för doktoranderna och doktoranderna är representerade 
i olika beredande och beslutande organ både på institutions- och fakultetsnivå. Inom samtliga 
utbildningar behöver ett mer strukturerat arbete med jämställdhetsfrågor utvecklas. 
Hållbarhetsperspektivet är i många fall integrerat i utbildningen genom forskningens fokus, men 
kan systematiseras ytterligare.  
 
Följande fyra utbildningar/ämnen på forskarnivå har utvärderats under 2022 

• Biologi med fyra inriktningar: 
o Biologi med inriktning mot Ekologi 
o Biologi med inriktning mot Etologi 
o Biologi med inriktning mot Genetik 
o Biologi med inriktning mot Zoologi 

• Design 
• Infrainformatik 
• Teori och modellering inom naturvetenskap med fyra ämnesområden: 

o Teoretisk fysik 
o Beräkningskemi 
o Teoretisk biologi 
o Bioinformatik 

 
I de följande avsnitten sammanfattas analysen av det som beskrivs i de kvalitetsrapporter som 
tagits fram för de aktuella utbildningarna. Analysen baserar sig på de aspekter och perspektiv 
som ingår i kvalitetsrapporterna/bedömningsmatriserna för respektive ämne och följer 
bedömningsgrunderna i LiU:s interna kvalitetssäkringssystem. Parallellt med dessa utvärderingar 
har ett arbete pågått efter UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningarna inom organisk kemi vid 
samtliga svenska lärosäten. Viktiga lärdomar från UKÄ:s bedömning och bedömargruppens 
övergripande reflektioner redogörs kort för i nästa avsnitt.  
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Lärdomar och fokusområden efter UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningar i 
organisk kemi 

Under 2021 utvärderade UKÄ samtliga forskarutbildningar i organisk kemi vid lärosäten i 
Sverige, och resultatet presenterades den 23 november 2021. Sex av totalt tio utbildningar fick 
omdömet ifrågasatt kvalitet. UKÄ poängterade i en övergripande analys att formuleringen i 
examensmålen för forskarutbildningen om en bred kunskap och förståelse inom 
forskarutbildningsämnet avser själva det övergripande ämnet, alltså i detta sammanhang avses en 
bred kunskap och förståelse inom organisk kemi. UKÄ uttalade sig också om att specificerade 
obligatoriska kurser på forskarnivå inom det övergripande ämnet är ett bra sätt att säkerställa 
bredden för samtliga doktorander. Ett mer samordnat och kontinuerligt kursutbud efterfrågades, 
eventuellt genom koordinering mellan lärosäten. Vikten av kvalitetsutveckling i kurserna 
betonades också och det noterades att lärosätena inte hade kunnat visa att kurserna utvärderas i 
linje med lärosätenas kvalitetssystem. Ytterligare en reflektion är också att UKÄ konstaterade att 
de allvarligaste problemen vad gäller forskarutbildningen i organisk kemi noterades vid små 
forskarutbildningsmiljöer. 
 
Även forskarutbildningen i kemi med inriktning mot organisk kemi vid Linköpings universitet 
fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Parallellt med utvärderingen av de fyra forskarutbildningar som 
utvärderades i LiU:s interna kvalitetssäkringssystem har därför även ett omfattande arbete 
kopplat till forskarutbildningen i kemi med inriktning mot organisk kemi pågått under 2022. Då 
denna forskarutbildning är en inriktning på ett övergripande forskarutbildningsämne i kemi, har 
detta berört forskarutbildningen inom kemi på ett bredare sätt. Arbetet har fokuserat på att 
beakta kritiken från UKÄ, som bland annat handlade om att LiU inte bör genomföra 
forskarutbildning i analytisk kemi inom ramen för inriktningen i organisk kemi. Genomlysningen 
av forskarutbildningsämnet har pekat på vikten av en större strukturell omformning av 
forskarutbildningen inom kemi och lett fram till att själva inriktningen mot organisk kemi lades 
ner i ett beslut av fakultetsstyrelsen vid Tekniska Fakulteten den 18 oktober 2022, på förslag av 
forskarutbildningsnämnden vid Tekniska fakulteten. Nedläggningen innebär att doktorander som 
är antagna till den aktuella utbildningen får slutföra sin utbildning, men att inga nya doktorander 
får antas efter den 18 oktober 2022.  
 

Nyckeltal för de fyra utbildningar/ämnen på forskarnivå som har 
utvärderats under 2022 

Analysen nedan baserar sig på siffror som anges i självvärderingsrapporterna. Siffrorna bygger på 
en översikt som har skapats genom en handpåläggning av de berörda inom 
forskarutbildningsämnet själv (t ex egen räkning). Det finns i dagsläget inget system som kan ge 
en tillförlitliga data kring dessa nyckeltal. Siffrorna ska därmed ses som en indikation snarare än 
ett underlag för jämförelse mellan utbildningarna. I vissa fall saknas information (t ex kön på 
handledare) som gör en direkt jämförelse omöjlig. 
 
Inom forskarutbildningsämnet Biologi finns sex aktiva doktorander (fyra kvinnor och två män). 
Fyra av dessa återfinns inom inriktningen etologi och två vid inriktningen genetik. Vid de övriga 
två inriktningar finns för närvarande inga doktorander antagna. Vid ämnet finns fyra aktiva 
huvudhandledare och en grupp om totalt elva potentiella huvudhandledare. Flera av dem agerar 
som bihandledare. Bland de möjliga huvudhandledarna finns fyra professorer och sju docenter. 
Forskarutbildningen bedrivs vid Biologiavdelningen på IFM. 
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Inom Design finns sex doktorander (tre kvinnor och tre män). Vid ämnet finns sex 
huvudhandledare, varav fem är professorer och en är docent. Av de aktiva huvudhandledare är 
alla män. Ett ytterligare större möjlig handledarkollektiv redovisas, inklusive personer som är 
anställda vid andra, i vissa fall utländska lärosäten och som tillhör en annan fakultet vid LiU. 
Forskarutbildningsämnet bedrivs vid IDA, IEI, och ITN med två doktorander vid varje institution.  
 
Inom Infrainformatik finns 28 doktorander (10 kvinnor och 18 män). Det finns 16 
huvudhandledare vid avdelningen och en total potentiell handledargrupp om 21 personer med 
docentkompetens. Forskarutbildningen bedrivs vid ITN och är knuten till en specifik avdelning 
KTS (Kommunikations- och transportsystem). Forskarutbildningen har ett aktivt samarbete med 
VTI (Väg- och trafikinstitutet) med flera doktorander och/eller bihandledare knutna till VTI. 
 
Inom Teori och modellering inom naturvetenskap finns 14 doktorander (fyra kvinnor och tio 
män). Ämnet består av flera ämnesområden och åtta doktorander är knutna till teoretisk fysik, tre 
till teoretisk biologi och tre till bioinformatik. För närvarande finns inga doktorander vid 
beräkningskemi. Det finns åtta huvudhandledare (två kvinnor och tio män) varav sex är 
professorer och två docenter. Ytterligare 17 personer är biträdande handledare, inklusive två 
handledare som har en anställning utanför LiU. Forskarutbildningen genomförs vid tre olika 
avdelningar vid IFM – teoretisk fysik, ekologisk och miljövetenskaplig modellering samt 
bioinformatik. 
 
Under de senaste fem åren har i snitt 2,4 doktorander per år tagit doktorsexamen inom Biologi. 
Under den gångna femårsperioden har en licentiatexamen utfärdats. Antalet examen inom 
Design framgår inte i rapporten, förmodligen beroende på att ämnet inrättades som ett nytt ämne 
år 2016. Inom Infrainformatik avlades de senaste fem åren i snitt 2,8 doktorsexamen per år och 
1,4 licentiatexamen per år. Under samma tidsperiod avlades i snitt 4,4 doktorsexamen per år 
inom Teori och modellering inom naturvetenskap och endast en licentiatexamen under den 
gångna femårsperioden.  
 
I självvärderingen för Biologi framgår det att den genomsnittliga tiden fram till doktorsexamen är 
4,15 år för män och 3,56 år för kvinnor. Den genomsnittliga studietiden inom ämnet 
Infrainformatik är 4,75 år (4,74 för män och 4,79 för kvinnor) och inom Teori och modellering 
inom naturvetenskap är den genomsnittliga tiden 4,36 år för män respektive 5,92 år för kvinnor. I 
rapporten för Design framgår ingen genomsnittlig tid till examen (se kommentar ovan). 
Underlaget för den genomsnittliga tiden bygger på ganska få doktorander då samliga 
forskarutbildningar är relativ små. Det måste också påpekas att siffrorna kan ha tagits fram på 
olika sätt då underlaget i Ladok oftast är bristfällig beroende på om doktorandens aktivitetsgrad 
har rapporterats in rätt. Det är därför svårt att dra tydliga slutsatser om utbildningstiden. 
 
Sammanfattningsvis är handledarkompetensen god ur ett övergripande perspektiv. Två 
forskarutbildningar är relativt små med endast sex doktorander. Detta väcker frågor om den 
kritiska massan av doktorander är uppnådd. Tiden till examen inom flertalet utbildningar är 
något längre än de stipulerade 4 åren och i något fall finns en skillnad mellan kvinnor och mäns 
utbildningstid, vilket behöver undersökas vidare.  
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Forskarutbildningsämnet 

De fyra utvärderade ämnena är alla relativt tvärdisciplinära i sin karaktär och/eller breda i sin 
natur. Forskarutbildningen i Biologi omfattar inriktningar som fokuserar på olika aspekter av 
Biologi. I självvärderingen beskrivs den gemensamma nämnaren som forskning som fokuserar på 
organismer. Ämnet beskriver hur de olika inriktningar är delvis överlappande. Ämnet Design 
bygger sin beskrivning på en tvärvetenskaplig ansats som beskrivs som bredare än bara forskning 
som bedrivs vid Tekniska fakulteten. Designämnet beskrivs som att det ”strävar efter att utveckla 
designkunskaperna; att bearbeta begrepp, teorier och metoder som har att göra med gestaltandet 
av artefakter och formandet av produkter, tjänster och system samt deras relation till människan i 
sitt sammanhang.” Ämnets avgränsning kopplat till just den tekniska/naturvetenskapliga 
grunden och i förhållande till de tre olika områden som finns vid ITN, IEI och IDA är inte tydlig. 
Ämnet Infrainformatik beskrivs utifrån fyra ganska olika delområden som gör det svårt att få 
grepp om den sammanhållande faktorn i ämnet. Självvärderingsrapporten beskriver att 
gemensamt för delområdena är att forskningen ”på något sätt handlar om flöden i nätverk”, där 
flöden kan vara fordon, personer, gods och material, och nätverk kan vara trafiknätverk, 
logistikkedjor, kommunikationsnät, datanät mm. Även forskarutbildningen inom Teori och 
modellering inom naturvetenskap beskrivs utifrån de fyra olika ämnesområdena, där den 
gemensamma nämnaren är modellering, metodutveckling, simulering och analys. Här finns det 
gränssnitt till flertalet andra forskarutbildningar, inklusive Kemi, Biologi, Tillämpad fysik och 
materialvetenskap. Utvärderingen visar att samtliga utvärderade forskarutbildningar delvis 
behöver utveckla en tydligare avgränsning av forskarutbildningsämnet och kopplingen till den 
vetenskapliga grunden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att avgränsningen av respektive forskarutbildningsämne och dess 
koppling till den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet delvis behöver utvecklas eller i 
några fall behöver en mer omfattande översyn. 
 

Handledar- och lärarkompetens 

Inom forskarutbildningsämnet Biologi finns det i förhållande till antalet doktorander ett stort 
antal möjliga huvudhandledare och bihandledare. Det framgår också att det finns administrativa 
rutiner för byte av handledare. Sett till de olika inriktningarna är det dock oklart om det finns 
tillräcklig handledarkompetens inom varje inriktning och det finns en pensionsavgång inom 
handledargruppen som gör att en långsiktig planering för att säkerställa handledar- och 
lärarkompetens är nödvändig. Inom Design är miljön i sin helhet adekvat sett till antalet personer 
med kompetens att handleda. Det är dock oklart hur uppdelningen på tre institutioner och två 
campus påverkar kvalitet och möjligheter till handledning, speciellt givet det låga antalet 
doktorander i ämnet. Ämnet behöver därför göra en långsiktig planering för att säkerställa 
handledar- och lärarkompetens samt se över rutinerna för att byta handledare. I dagsläget finns 
institutionsspecifika rutiner för handledarbyte. Inom Infrainformatik beskrivs i 
självvärderingsrapporten ett behov av regelbunden kommunikation mellan handledare samt 
möjlighet till förbättrad information till doktoranderna i början av deras utbildning. Eftersom 
utbildningen bedrivs inom olika delområden bör det analyseras om det finns tillräcklig 
handledarkompetens inom varje delområde och/eller om handledare kan handleda över flera 
delområden. Vid forskarutbildningen Teori och modellering inom naturvetenskap finns i 
förhållande till antalet doktorander ett stort antal möjliga huvudhandledare och bihandledare. 
Det finns också administrativa rutiner för byte av handledare. Ämnet bör dock analysera om det 
finns tillräcklig handledarkompetens inom varje ämnesområde och/eller om handledare kan 
handleda över flera delområden. 
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Sammanfattningsvis bedöms att antalet handledare och lärare och deras sammantagna 
kompetens (vetenskapliga, pedagogiska) är adekvat och står i proportion till antal doktorander 
samt utbildningens innehåll och genomförande för forskarutbildningen i sin helhet. Samtliga 
forskarutbildningar behöver dock delvis utveckla detta och skapa en långsiktig planering 
och/eller säkerställa att det finns tillräcklig handledare och lärarkompetens inom varje 
inriktning/delområde/ämnesområde.   
 

Forskarutbildningsmiljö 

Forskarutbildningsmiljön anses över lag vara god och nästan alla doktorander har relevant 
samverkan med näringslivet vad gäller samtliga ämnen. Kvinnor är underrepresenterade bland    
handledare vid samtliga ämnen och kvinnor är även underrepresenterade bland doktoranderna i 
Design, Infrainformatik samt Teori och modellering inom naturvetenskap. Könsfördelningen 
bland doktoranderna i Biologi är mer jämn. Samtliga utbildningar behöver se över kursutbudet 
och säkerställa att relevanta forskarutbildningskurser ges regelbundet. 
 
Biologiämnet fortsätter arbetet med att analysera inriktningarna ekologi och zoologi där det för 
närvarande saknas aktiva doktorander och arbetar vidare med utveckling av relevanta 
forskarutbildningskurser som ges regelbundet.  
 
Forskarutbildningsmiljön i Design förmedlar en något splittrad bild med en forskarutbildning 
som bedrivs på tre institutioner. Ämnet kommer att utveckla gemensamma lärandeaktiviteter 
för hela ämnet samt relevanta forskarutbildningskurser som ges regelbundet. 
 
Doktoranderna vid Infrainformatik har starka kopplingar till olika center och externa 
organisationer (t.ex. VTI), och speciellt inom transport- och logistikdelen av ämnet. Ämnet 
förefaller vara uppdelat i fyra olika delområden med relativt få doktorander på flera av dessa. 
Detta kan vara problematiskt givet att inriktningarna är så olika. Utbildningen kommer att 
utveckla fler gemensamma lärandeaktiviteter för samtliga doktorander vid ämnet. 
 
Doktoranderna vid Teori och modellering inom naturvetenskap är väl integrerade vid 
institutionen som helhet. Ämnet har påbörjat ett arbete med att integrera de fyra 
inriktningarna bättre med varandra och vill öppna möjligheter för samarbete mellan 
inriktningarna, men även med andra ämnen vid IFM eller närliggande ämnen på andra 
institutioner vid fakulteten. Doktoranderna kan bli medlemmar i forskarskolor vid IFM. 
Ämnet har påbörjat ett arbete med att säkerställa att relevanta forskarutbildningskurser ges 
regelbundet. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att forskningen inom samtliga ämnen har en sådan kvalitet och 
omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas med hög vetenskaplig nivå och med 
goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande 
samhället både nationellt och internationellt inom alla ämnena. Kursutbudet för samtliga 
ämnen bör ses över. Design behöver utveckla en mer sammanhållen miljö för doktoranderna 
som finns på tre olika institutioner.  
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Uppfyllelse av examensmål 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs med hjälp av den individuella studieplanen 
(ISP:n). ISP:n är ett viktigt instrument vid planeringen och uppföljning av forskarutbildningen 
och det finns tydliga rutiner för dess hantering och uppföljning. Biologi samt Teori och 
modellering inom naturvetenskap överväger att införa en halvtidskontroll som gör det möjligt att 
ytterligare följa progressionen i forskarutbildningen. Inom Infrainformatik genomförs ett 
licentiatseminarium för de flesta doktorander. Det vore angeläget om även Design överväger att 
införa ett obligatoriskt halvtidsseminarium 
 
Kursutbudet vid samtliga ämnen behöver ses över för att säkerställa att samtliga doktorander 
uppfyller examensmålet om breddning och fördjupning inom forskarutbildningsämnet. Samtliga 
utbildningar behöver även införa organiserade lärandeaktiviteter för att träna värderingsförmåga 
och förhållningssätt inom respektive forskarutbildningsämne. Utöver detta behöver 
Infrainformatik exemplifiera vilka aktiviteter och kurser som bidrar till säkerställandet av 
examensmålen. Infrainformatik bör även utveckla en obligatorisk kurs som behandlar kunskap 
för att tillse att alla doktorander får ett brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskarutbildningsområdet. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att samtliga utbildningar behöver utveckla rutiner och 
lärandeaktiviteter för att säkerställa uppfyllelse av samtliga examensmål, när examen 
utfärdas. Detta kan åstadkommas genom åtgärder inom utformningen eller genomförande av 
utbildningen och/eller genom examination.  
 

Jämställdhetsperspektiv 

Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i utbildningarnas utformning och 
genomförande. Det finns policy för lika villkor på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. 
Men ämnena behöver utveckla ett mer systematiskt arbete för att säkerställa att utbildningens 
utformning och genomförande främjar jämställdhet och att utbildningen inkluderar ett 
jämställdhetsperspektiv.  
 
När det gäller den kvantitativa jämställdheten finns en betydande obalans i antalet kvinnor och 
män bland både handledare och doktorander i flera av forskarutbildningsmiljöerna. Inom 
biologiområdet är dock könsbalansen bra i den totala doktorandgruppen. Samtliga ämnen 
behöver jobba med flera insatser för att belysa jämställdhet. Ämnena kan även jobba med att 
lyfta fram kvinnliga förebilder i forskarutbildningen. Samtliga doktorander som undervisar vid 
Biologi samt Teori och modellering inom naturvetenskap går en obligatorisk webbkurs, Genus 
och jämställdhetsmedveten undervisning, som bidrar till att främja jämställdhetsperspektivet. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att det finns en medvetenhet om jämställdhetsperspektivet inom 
utbildningarna, men att det behövs ett mer systematiskt arbete för att integrera jämställdhet i 
utbildningarnas utformning och genomförande. Det rekommenderas skapa ett närmare 
samarbete med lika villkorslektorn. Vidare rekommenderas det att det utvecklas ett mer 
övergripande stöd för jämställdhetsintegrering i forskarutbildningen och jobba systematiskt 
med att alla doktorander får grundläggande kunskap inom lika villkor och genus.  
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Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

På institutions-, fakultets- och universitetsnivå finns en god organisation och struktur för 
genomförande av forskarutbildningen och uppföljningen av densamma. En LiU-övergripande 
uppföljning har genomförts med regelbundenhet, den s k doktorandundersökningen, men på 
grund av pandemin har genomförandet av en ny doktorandundersökning försenats. Den 
individuella studieplanen (ISP:n) används för uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas 
vid behov.  
 
Det finns behov av att utbudet av doktorandkurser ses över vid samtliga forskarutbildningar och 
alla fyra utbildningarna behöver även vidta åtgärder för att doktoranderna ska ges bättre 
förutsättningar för att genomföra utbildningen inom planerad studietid. Biologi samt Teori och 
modellering inom naturvetenskap har infört rutiner för systematisk uppföljning av 
forskarutbildningskurser och kursvärderingar. Utbildningarna i Design och Infrainformatik 
behöver införa rutiner för att systematisk följa upp och utvärdera kurser på forskarnivå. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande samt 
examination följs upp systematiskt, men att utbildningarna behöver verka för att 
doktoranderna genomför utbildningen inom planerad studietid. Några forskarutbildningar 
behöver införa rutiner för kursvärderingar. 
 

Doktorandperspektiv 

Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla forskautbildningen och 
doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Doktoranderna 
tar en aktiv del i arbetet med att utveckla forskautbildningen och doktorandinflytandet används i 
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Doktorandperspektivet bevakas av 
doktorandrepresentanter på institutionsnivå, i forskarutbildningsnämnden och i 
fakultetsstyrelsen, men även på universitetsnivån i kvalitetssäkringsrådet, utbildningsnämnden 
och universitetsstyrelsen. Det finns även ett doktorandnätverk, LiU-PhD, som arbetar för att 
tillvarata doktorandernas intressen. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att doktoranderna ges goda möjligheter att ta en aktiv roll i 
arbetet med att utveckla forskarutbildningens innehåll och genomförande. Inom utbildningen 
säkerställs en god fysisk samt psykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 
 

Arbetsliv och samverkan 

Forskarutbildningarna är anpassade för doktorander som tänker sig en fortsatt karriär inom både 
akademi och näringsliv. En stor del av forskningsverksamheten är finansierad av externa medel, 
vilket medför att doktoranderna i hög utsträckning har nära kontakt med offentliga aktörer. 
Doktoranderna inom Forum Scientium gör årligen industribesök. Vid IFM hålls regelbundet 
karriärsamtal och karriärseminarium för samtliga doktorander på institutionen. Möjligheten att 
delta i grundutbildningen som kursassistent skiljer sig för doktoranderna knutna till IDA, IEI, 
IFM och ITN, där det generellt finns mer begränsade förutsättningar vid ITN och IFM. 
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Sammanfattningsvis bedöms det att det finns förutsättningar för att utbildningarna är 
utformade och genomförs på ett sådant sätt att de utvecklar doktorandens beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet, både inom och utanför akademin.  
 

Hållbarhetsperspektiv 

Olika perspektiv på hållbar utveckling integreras i utbildningarna främst genom forskningen och i 
de olika forskningsprojekten. Samtliga utbildningar bör synliggöra i den allmänna studieplanen 
hur det säkerställs att hållbarhetsperspektivet är integrerat i forskarutbildningen för samtliga 
doktorander. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att det finns ett hållbarhetsperspektiv i utbildningarna, men att 
arbetet med och integreringen av hållbarhetsperspektiv kan systematiseras ytterligare genom 
att tydliggöra hur kunskap, förmågor och färdigheter erhålls i de allmänna studieplanerna (t ex 
genom ett fakultetsobligatoriskt kursmoment). 
 

Uppföljning av handlingsplaner av tidigare utvärderade forskarutbildningar  

Forskarutbildningarna som genomgått kvalitetssäkringsprocessen under de senaste åren jobbar 
aktivt med att implementera åtgärderna som beslutades i handlingsplanerna. Under 2021 
beslutade forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteten att uppdra åt 
forskarstudierektorerna att tillse att information gällande uppföljning av handlingsplanerna för 
samtliga institutioners kvalitetssäkrade forskarutbildningar lämnas till 
forskarutbildningsnämnden senast den 1 mars varje år. Detta som ett led i att ytterligare 
systematisera arbetet med kvalitet i forskarutbildningarna. Vid nämndens möte i mars i år har 
nämnden följt upp nuläget för de föreslagna åtgärderna i handlingsplanerna för de tidigare 
utvärderade forskarutbildningarna – datalogi, hållbara system, maskinteknik, industriell 
ekonomi, matematiska vetenskaper, samt visualisering och medieteknik. Uppföljningen visade att 
flertalet av de åtgärderna som fanns formulerade i handlingsplanen hade implementerats 
och/eller genomförts. I några fall hade ytterligare initiativ tagits för att höja kvaliteten i 
forskarutbildningen och/eller så hade den ursprungliga åtgärden omformulerats något. Många av 
forskarutbildningarna arbetade med att ta fram förslag som innebär en uppdatering av den 
allmänna studieplanen. Som en övergripande reflektion kan noteras att arbetet med 
kvalitetsvärdering och handlingsplaner har lett till ett kontinuerligt förbättringsarbete och 
därmed kan slutsatsen dras att arbetet med handlingsplanerna har varit till fyllest. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Protein Science (6MPRO) 
Närvarande vid dialogen 13/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Martina Abelius, Per Hammarström, 
Matthias Laska, Henrik Pedersen, Magdalena Svensson (proprefekt IFM), Sasan Keshmiri (studentrepresentant) 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
x 
 
 

 
 

 Vid examen har alla examensmål för en masterexamen uppfyllts, 
men i mer eller mindre grad. Kursmatriser bör tas fram för de 
kurser där sådana saknas och en generell översyn för att 
kursmatriserna ska spegla kurser på avancerad nivå bör 
genomföras. En eventuell förstärkning kring ekonomiska villkor för 
kunskapsutveckling (5.1) kan med fördel diskuteras. 
Progression sker såväl inom ämneskunskaper som inom generiska 
färdigheter. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Studenterna har en aktiv roll i sitt lärande och 
examinationsformerna är relevant. Poängproduktionen under 
första året är låg och ca 50% av studenterna tar examen inom en 
rimlig tid. Underlaget är dock relativt litet. 

Forskningsanknytning  
x 
 

 

  Forskningsanknytningen är stark och studenterna tillägnar sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Särskilt noteras att studenterna får 
tillgång till forskningslaboratorier och får arbeta med avancerade 
tekniker. 

Lärarkompetens  
x 

  I dagsläget bedöms lärarkompetensen vara hög och 
lärarkapaciteten vara fullt tillräcklig. 

Arbetslivsperspektiv  
x 

  Arbetslivsperspektivet tycks fungera tillfredsställande, men en 
förstärkning av samverkansinslag, i enlighet med vad som står i 
rapporten, välkomnas.  
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Kommentar till måluppfyllelse: Vid examen nås alla examensmål för masterexamen, men med fördel skulle de ekonomiska villkoren (5.2) kunna 
synliggöras mer. För en masterexamen ska CDIO-rubriknivå 1-3 samt 5 nyttjas. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet är idag lågt. I fortvarighet är det viktigt att säkerställa 
att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet Protein Science är i huvudsak ett välfungerande program. Det lockar ett fåtal studenter, men dessa samläser i mycket hög grad 
med andra utbildningsprogram, vilket innebär att studenterna ingår i ett större sammanhang. Vid examen har studenterna nått examensmålen för en 
masterexamen, men enskilda delar skulle med fördel kunna förstärkas. Poängproduktionen under programmets första år är i jämförelse låg och 
genomströmningen ligger runt 50%. Att som föreslagits, försöka förstå orsakerna till den låga poängproduktionen, är angeläget. Arbetslivsperspektivet 
fungerar tillfredsställande, men samverkansinslagen kan med fördel öka. Det är även viktigt att slå vakt om de delar som alumnerna lyft som en styrka, 

Studentperspektiv  
 
 

 

 
x 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler och är 
generellt positiva. Dock hanteras PRO i ett PPG-sammanhang där 
studenterna inte är företrädda av studenter från den sektion de 
tillhör, vilket är tveksamt. Positivt att internationella studenters 
direkta påverkansmöjligheter i programplaneringsarbetet 
diskuteras. Ett systematiskt arbetssätt att ta tillvara innehållet i 
reflektionsdokumenten bör utvecklas. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 
 
 

 
 

x 

 Studentgruppen är liten och dess könssammansättning varierar 
mycket. Lärargruppen är könsbalanserad.  En medvetenhet om 
jämställdhetsperspektivet finns hos lärarkollegiet vid exempelvis 
gruppindelning. Ämnet som sådant är könsneutralt, men möjlighet 
skulle kunna finnas att diskutera könsskillnader i relation till 
hälsa/sjukdom. 
Poängproduktionen skiljer sig åt mellan män och kvinnor, men 
gruppen är så liten att enskilda individers prestationer får stort 
genomslag. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

  Ett hållbarhetsperspektiv finns i utbildningens innehåll, utformning 
och genomförande med fokus på hälsa/sjukdom. 
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alltså de omfattande laborativa inslagen och kunskapen kring avancerade analystekniker. Forskningsanknytningen är stark och tillgången till 
forskningslaboratorierna är väldigt värdefull för studenterna.  
Studentperspektivet bör diskuteras då programmets litenhet gör att vissa informationskanaler inte kan nyttjas, såsom studentundersökningen. Det är 
viktigt att särskilja just PRO-studenternas synpunkter för utveckling av programmet och innehållet i reflektionsdokumenten bör tas tillvara på ett 
systematiskt sätt. Hållbarhetsperspektivet är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men skulle möjligen kunna 
synliggöras mer. Jämställdhetsperspektivet i programinnehållet bör förstärkas. Bra infallsvinklar framgår både i kvalitetsrapporten och framkom vid 
dialogen.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan avseende Masterprogrammet Protein Science (6MPRO) 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar 
för att åtgärden/ 
utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Måluppfyllelse Tre kurser, varav en obligatorisk, saknar 
kursmatris. Denna information ska inhämtas. 
 
Fortsatt arbete med att matriserna ska hålla hög 
kvalitet genom dialog med kemiavdelningen och 
därvid särskilt uppmärksamma a) vad som är 
”rätt nivå” i CDIO-avsnitt 1; b) förekomst av 
markeringar i CDIO-avsnitt 5. 

Juni 2023 
 

 
Juni 2024 

Utbildningsledaren  

Utformning och 
genomförande 

Genomströmning: Undersöka eventuella mönster 
hos studenter som inte tagit ut sin examen från 
programmet de senaste åren, för att identifiera 
förekomst av ”flaskhalsar”.  

Januari 2024 Utbildningsledaren  

Arbetslivsperspektiv Undersöka förutsättningarna för att stärka 
samverkansinslaget på programmet genom 
dialog med lärarkollegiet. 

Juni 2024 PN-ordf  
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Studentperspektiv Arbeta för att öka möjligheterna till 
representation från masterstudenter (med 
särskilt fokus på internationella studenter) i 
programplaneringsarbetet genom dialog med 
Lintek och TBi-sektionen.  
 
Låta programmet övergå till 
programplaneringsgruppen för KB/TB, där 
studentrepresentanter från TBi-sektionen 
medverkar. 
 
Ett systematiskt arbetssätt för att ta tillvara 
återkoppling i reflektionsdokument finns 
etablerat sedan tidigare i PPG men kommer att 
utvecklas ytterligare när systemet ReflEx har 
sjösatts. 

Okt 2023 
 
 
 
 

 
Nov 2022 
 
 
 
 
Juni 2023 

PN-ordf  

Jämställdhetsperspektiv Undersöka förutsättningarna för att stärka 
genusperspektivet m a p innehåll på programmet 
genom dialog med lärarkollegiet. 

Juni 2024 PN-ordf  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Design (6MDES) 

Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mikael Axin, Anders Ekinge, Ingo Staack, Niclas Svensson, Stefan Holmlid, Jonas 

Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 

 

 Fungerar 

bra 

Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  

 

 

 

x  Efter genomgånget program uppfyller studenterna samtliga examensmål för en 

masterexamen. Dock hanteras CDIO-målet 5.2 (ekonomiska villkor) i låg grad. 

En genomgång visar att det förmodligen hanteras i högre grad än vad som 

framkommer via kursmatriserna, men detta måste ses över och dokumenteras. 

Progression finns såväl inom designkunnande som inom generiska färdigheter. 

Utformning och 

genomförande 

  

 

 

 

x  Studenterna ställs inför varierade läraktiviteter och examinationsformer som är 

anpassade till dem. Studenterna tar en mycket aktiv roll i sitt eget lärande. Några 

av kurserna drivs genom utmaningsdrivet lärande. Utbildningsmiljön fungerar 

väl. För de fysiska momenten finns exempelvis studios och olika former av 

verkstäder och det finns bra tillgång till digitala resurser. Poängproduktionen per 

termin är svår att analysera, men tiden till examen för de första två kullarna är 

bra. Dock visar resultatet av studentundersökningen 2022 att en fördjupad analys 

krävs och att åtgärder vidtas kring genomförandet. 

Forsknings-

anknytning 

x 

 

 

  

  Forskningsanknytningen fungerar väl och studenterna tillägnar sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Omfattande forskningsöverbyggnad finns kopplat 

till alla tre fördjupningsspåren och i programmet ingår en obligatorisk kurs i 

Designforskningsmetodik. 

Lärarkompetens x   Såväl lärarkompetensen som lärarkapaciteten är god och lärarna har en bred 

ämnesmässig bakgrund. 

Arbetslivs-

perspektiv 

x 

 

 

  Med programmets upplägg tränas yrkesfärdigheter parallellt med fördjupning 

inom designområdet. Omfattande interaktioner sker på flera olika sätt med det 

omgivande samhället för att programmet ska vara relevant. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Vid examen nås alla examensmål, även om CDIO-mål 5.2 (ekonomiska villkor) bedöms tas upp i låg grad. En 

tveksamhet om att programmatrisen inte ger en rättvis bild finns och därmed är en översyn angelägen. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet varierar över åren, men har stundtals varit lågt. I 

fortvarighet är det viktigt att säkerställa att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart i synnerhet 

då studenterna fördelas över ett antal olika profiler. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Masterprogrammet Design är ett relativt nytt masterprogram med en bredare ingång än många andra masterprogram vid LiTH. På grund av pandemin 

har programmet inte haft möjlighet att hitta stabila former än. Upplägget innebär att studenterna ska ta en omfattande roll i sitt eget lärande och 

utbildningsmiljön är väl anpassad för det. Ämneskunnandet fördjupas parallellt med utvecklingen av de generiska färdigheterna. 

Forskningsanknytningen är stark och studenterna blir väl insatta i designforskningsmetodik. Lärarkompetensen inom ämnet är hög och lärartillgången 

god. Ett jämställdhetsperspektiv samt ett hållbarhetsperspektiv är väl integrerat i programmet. 

 

Dock visar resultatet från studentundersökningen 2022 att studenterna har synpunkter på främst genomförandet och detta måste analyseras vidare för 

att adekvata åtgärder ska kunna vidtas. Möjligen kopplar detta till att kurser ges på både campus Valla och på campus Norrköping. Då programmet är 

relativt nytt så är alla studentsynpunkter extra viktiga och ett systematiskt sätt att ta hand om återkopplingen som finns i reflektionsdokumentet bör 

utvecklas. Det relativt låga studentantalet måste också beaktas i programplanearbetet för att säkerställa att samtliga kurser på programmet blir 

Student-

perspektiv 

x 

 

 

 

 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler. Kursvärderingarna visar 

att några kurser har utvecklingspotential, men många kurser fungerar väl. 

Resultatet av studentundersökningen måste beaktas och ligga till grund för 

förbättringsarbete (se ovan). 

Jämställdhets-

perspektiv 

x 

 

 

 

  Generellt lockar programmet fler kvinnor än män, medan lärargruppen är 

mansdominerad. En viktig kurs i sammanhanget är den obligatoriska kursen 

Normkreativa perspektiv på design, makt och förändring som ger studenterna en 

bra grund för att i senare kurser kunna tillämpa kunskapen. Även vid utformning 

och genomförande beaktas jämställdhetsperspektivet såväl som andra 

likavillkorsperspektiv. Könsuppdelad poängproduktion visar inga större 

skillnader mellan könen. 

Hållbarhets-

perspektiv 

x   Ett hållbarhetsperspektiv är inkluderat i såväl programinnehållet som vid 

utformning och genomförande. Främst bidrar de tre studio-kurserna där 

studenterna hanterar tre olika utmaningar. 
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pedagogiskt och ekonomiskt hållbara. Vidareutvecklingsförslaget att genomföra en alumniundersökning med dubbla syften, att återföra alumnernas 

erfarenheter till studenterna på programmet samt att få mer information om inom vilka områden alumnerna är verksamma för att kunna synliggöra 

detta i marknadsföringen, välkomnas. Kursmatriserna bör ses över för att säkra att alla examensmål nås i en omfattning som bedöms som tillräcklig.  

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

Dekan  
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Handlingsplan för DES – utifrån Kvalitetsrapporten 2022 

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart? 

Vem ansvarar? Status 

Efter genomgånget program uppfyller 

studenterna samtliga examensmål för en 

masterexamen. Dock hanteras CDIO-målet 5.2 

(ekonomiska villkor) i låg grad. En genomgång 

visar att det förmodligen hanteras i högre grad 

än vad som framkommer via kursmatriserna, 

men detta måste ses över och dokumenteras. 

Progression finns såväl inom designkunnande 

som inom generiska färdigheter. 

1. Identifiera kurser som eventuellt har 

ofullständiga kursmatriser. 

2. Åtgärda dessa eventuella brister. 

3. Om 5.2 ännu är svagt, besluta om vilka kurser 

som ska behandla det avsnittet. 

4. Revidera kursplan. 

5. Genomför kurs en första gång. 

 

1. Dec-22 

 

2. Feb-23 

3. Mars-23 

 

4. Apr-23 

5. Dec-24 

 

1. Utbildningsledare 

 

2. Examinator 

3. PPG-DPU/DES 

 

4. Examinator 

5. Examinator 

 

 

Utformning och genomförande tycks fungera 

väl, men studentsynpunkter finns kring vissa 

delar. Studenterna möter varierade 

läraktiviteter och examinations-former, vilka i 

många fall kräver en hög grad av 

studentaktivitet. Den fysiska och digitala 

utbildnings-miljön är välfungerande. 

Poängproduktionen är generellt hög och tiden 

till examen är rimlig.  Resultatet från 

Studentundersökningen 2022 kring just 

utbildningens genomförande skiljer sig dock 

från andra program vid LiTH. Att ta reda på 

orsakerna till detta och jobba med 

förbättringsarbete är angeläget. 

1. Gör djupintervjuer med ett antal 

internationella och nationella DES-studenter 

alternativt genomföra en enkät. 

2. Analysera svaren och identifiera 

förbättringsområden. 

3. Analysera reflektionsdokument från ReflEx 

4. Vidta åtgärder. 

5. Utvärdera. 

 

1. jun-23 

 

 

2. Okt-23 

 

3. Nov-23 

4. Dec-24 

5. April-25 

 

1. PPG-DPU/DES 

 

2. PPG- DPU/DES 

 

3. PPG- DPU/DES 

4. PPG- DPU/DES 

5. LiU:s 

Studentundersökning 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Mechanical Engineering (6MMEC) 

Närvarande vid dialogen 10/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mikael Axin, Anders Ekinge, Ingo Staack, Niclas 

Svensson, Stefan Holmlid, Jonas Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 

 

 Fungerar 

bra 

Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  

x 

 

 

 

 Studenterna uppfyller alla mål för masterexamen efter genomgånget program. 

Möjligen skulle en förstärkning kunna göras då det gäller CDIO-mål 5.1 och 5.2. 

Progression finns såväl inom ämneskunskaper som generiska färdigheter. 

Utformning och 

genomförande 

 

x 

 

 

  Utformning och genomförande tycks generellt fungera väl. Studenterna möter 

varierade studentaktiva arbetsformer samt varierade examinationsformer och 

förbereds bra för ett framtida yrkesliv. Poängproduktionen är bra, bortsett från 

första året, men ett arbete med en flaskhalskurs har genomförts i syfte att förbättra 

situationen. Genomströmningen har ökat på senare tid, men tiden till examen är 

lite mer än den nominella studietiden på två år. 

Forsknings-

anknytning 

x   Forskningsanknytningen är tillfredsställande och studenterna tillägnar sig ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 

Lärarkompetens x 

 

  Såväl lärarkompetens som lärarkapacitet är mycket god. I kollegiet finns även 

omfattande professionskompetens. 

Arbetslivs-

perspektiv 

 

x 

  Arbetslivsperspektivet fungerar väl. Yrkeskompetens tränas i kurserna och 

samverkan finns med relevanta externa parter. En stor del av examensarbetena 

utförs utanför akademin. 

Student-

perspektiv 

 

 

 

 

x 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler och synpunkterna är i 

mycket hög grad positiva. Ett sämre kursvärderingsresultat leder till diskussion 

och utveckling. Reflektionsdokumenten bör dock även analyseras av nämnden och 

det är viktigt att säkerställa att engelskspråkiga studenters synpunkter kommer 

fram i programutvecklingsarbetet. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Vid examen nås alla examensmål för masterexamen, men med fördel skulle de samhälleliga villkoren (5.1) och de 

ekonomiska villkoren (5.2) kunna synliggöras mer. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Masterprogrammet Mechanical Engineering är i huvudsak ett mycket väl fungerande masterprogram som lockar såväl svenska som internationella 

studenter. Utformning och genomförande tycks stimulera studentcentrerat lärande och utbildningsmiljön med ändamålsenliga lokaler, såsom 

verkstäder, och programvaror tycks fungera väl. Via flera kanaler framkommer att studenterna är mycket nöjda. Samverkansinslagen är omfattande 

och studenterna tycks förberedas väl inför yrkeslivet.  

Dock bör internationella studenters påverkansmöjligheter i det direkta programplaneringsarbetet diskuteras och programmet bör genomlysas för att 

försöka hitta relevanta moment där ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i ämnesinnehållet.  

I övrigt finns vidareutvecklingsförslag i rapporten om att öka inslagen av hållbarhetsfrågor kopplat till programmets kärnområden, om att verka för att 

lärarna kompetensutvecklas inom hållbar utveckling, om att systematiskt börja arbeta med reflektionsdokumenten samt att försöka bidra till höjd 

svarsfrekvens i Evaliuate, vilka välkomnas.  

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

Dekan  

  

Jämställdhets-

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

x 

 Studentgruppen samt lärargruppen är könsobalanserad med män i majoritet. En 

medvetenhet om situationen finns dock och vid exempelvis gruppindelningar 

försöker man ta hänsyn till detta. Poängproduktionen mellan män och kvinnor är 

hyfsat jämn. I kvalitetsrapporten konstateras dock att ett jämställdhetsperspektiv 

inte är systematiskt integrerat i programmets innehåll, utan att 

vidareutvecklingsåtgärder föreslås.  

Hållbarhets-

perspektiv 

x 

 

  Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i programmet på ett tillfredsställande sätt. 
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Handlingsplan för MEC – utifrån Kvalitetsrapporten 2022 

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart? 

Vem ansvarar? Status 

Studenternas synpunkter framkommer 

via flera kanaler och synpunkterna är i 

mycket hög grad positiva. Ett sämre 

kursvärderingsresultat leder till 

diskussion och utveckling. 

Reflektionsdokumenten bör dock även 

analyseras av nämnden och det är viktigt 

att säkerställa att engelskspråkiga 

studenters synpunkter kommer fram i 

programutvecklingsarbetet. 

1. Påminna LinTek och MTS om att de har ett 

uppdrag att även hitta representanter för 

internationella masterprogram till PPG. 

2. Påpeka för fakulteten att den måste 

säkerställa Evaliuate-funktionalitet där det 

går att se svar per utbildningsprogram. 

3. Säkerställa att en fortvarig rutin finns för att 

internationella studenter under sin första 

termin får information om hur student-

inflytande fungerar i Sverige-LiU-LiTH. 

4. Invänta driftsättning av fakultets-

övergripande systemet ReflEx. 

5. Bestämma rutin för reflektionsgenomgång. 

6. Genomföra en reflektionsgenomgång. 

1. Dec-22 

 

 

2. Dec-22 

 

 

3. Dec-23 

 

 

 

4. Jan-23 

 

5. Apr-23 

6. Dec-23 

1. Utbildningsledare 

 

 

2. Utbildningsledare 

 

 

3. Utbildningsledare 

 

 

 

4. - 

 

5. PPG-M/MEC 

6. PPG-M/MEC 

 

Studentgruppen samt lärargruppen är 

könsobalanserad med män i majoritet. En 

medvetenhet om situationen finns dock 

och vid exempelvis gruppindelningar 

försöker man ta hänsyn till detta. Poäng-

produktionen mellan män och kvinnor är 

hyfsat jämn. I kvalitetsrapporten konsta-

teras dock att ett jämställdhetsperspektiv 

inte är systematiskt integrerat i 

programmets innehåll, utan att 

vidareutvecklings-åtgärder föreslås.  

1. Identifiera hur det går att inkludera 

jämställdhetsperspektivet i program-

innehållet. 

2. Verkställ i kursen/kurserna. 

3. Utvärdera 

 

1. Dec-23 

 

 

2. Dec-24 

3. Mars-25 

 

1. PPG-M/MEC 

 

 

2. Examinator 

3. Utbildningsledare 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Sustainable Engineering and Management (6MSUS) 

Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mikael Axin, Anders Ekinge, Ingo Staack, Niclas Svensson, Stefan Holmlid, Jonas 

Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 

 

 Fungerar 

bra 

Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x  

 

 Studenterna uppnår alla examensmål för en masterexamen och en tydlig progression 

finns såväl när det gäller ämnesinnehåll som generiska färdigheter. 

Utformning och 

genomförande 

  

 

 

 

x  Utformning och genomförande tycks fungera väl, men studentsynpunkter finns 

kring vissa delar. Studenterna möter varierade läraktiviteter och examinations-

former, vilka i många fall kräver en hög grad av studentaktivitet. Den fysiska och 

digitala utbildningsmiljön är välfungerande. Poängproduktionen är generellt hög 

och tiden till examen är rimlig.  Resultatet från Studentundersökningen 2022 kring 

just utbildningens genomförande skiljer sig dock från andra program vid LiTH. Att 

ta reda på orsakerna till detta och jobba med förbättringsarbete är angeläget. 

Forsknings-

anknytning 

x   Forskningsanknytningen fungerar väl och studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

Lärarkompetens x   Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten god. Flera lärare har adekvat 

professionskompetens. 

Arbetslivs-

perspektiv 

x 

 

  Arbetslivsperspektivet fungerar väl och studenterna görs förberedda för sitt 

kommande yrkesliv. Särskilt samarbetet med den strategiska partnern Tekniska 

Verken är mycket värdefullt. 

Student-

perspektiv 

 

 

 

x 

 

 Finns generellt flera kanaler för studenter att framföra sina synpunkter, men just 

SUS-studenternas röster framkommer inte alltid. I studentundersökningen 

framkom de dock (se ovan) och det finns anledning att arbeta vidare utifrån det samt 

att säkerställa att just SUS-studenternas åsikter framkommer och beaktas i 

programplaneringsarbetet. Det sista gäller särskilt de internationella studenternas 

möjligheter att direkt påverka. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Studenterna når alla examensmål för masterexamen efter genomgånget program. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: Masterprogrammet SUS är ett i 

huvudsak väl fungerande program. Utformning och genomförande tycks fungera väl, men studenterna har i studentundersökningen 2022 visat att de 

inte är så nöjda med vissa aspekter. Progression finns inom såväl ämneskunskaper som generiska färdighet, studenterna möter varierade läraktiviteter 

och examinationsformer och tar en aktiv del i sitt lärande samt förbereds väl för kommande yrkesliv. Forskningsanknytningen fungerar väl och 

studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten god. Hållbarhetsperspektivet står i fokus för 

programmet.  

Studenternas synpunkter framkommer via några kanaler, men är svåra att skilja frän samläsande studenters åsikter. Det är viktigt att just SUS-

studenternas synpunkter kring sin utbildning kommer fram och beaktas i programplaneringsarbetet. I sammanhanget bör särskilt internationella 

studenters påverkansmöjligheter säkerställas. Resultatet från Studentundersökningen 2022 visar att studenterna är mindre nöjda med utformning och 

genomförande än andra jämförbara program, vilket måste analyseras vidare och beaktas i fortsatt programutvecklingsarbete.  

Ett jämställdhetsperspektiv finns vid utformning och genomförande, men det är otydligt hur detta kommer in i programinnehållet, vilket behöver ses 

över. 

 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

 

Dekan  

  

Jämställdhets-

perspektiv 

 

 

 

 

x  Andelen kvinnor i studentgruppen varierar mellan ca 10-30%, medan lärargruppen 

är lite mer balanserad med ca 40% kvinnor. Ett jämställdhetsperspektiv beaktas vid 

utformning och genomförande, men tycks saknas i programinnehållet. När det gäller 

poängproduktionen presterar kvinnorna lite bättre än männen. 

Hållbarhets-

perspektiv 

x 

 

  Ett kärnområde för programmet, med tonvikt på miljödimensionen, men även de 

andra dimensionerna berörs. 
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Handlingsplan för SUS – utifrån Kvalitetsrapporten 2022 

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart? 

Vem ansvarar? Status 

Utformning och genomförande tycks 

fungera väl, men studentsynpunkter 

finns kring vissa delar. Studenterna 

möter varierade läraktiviteter och 

examinations-former, vilka i många fall 

kräver en hög grad av studentaktivitet. 

Den fysiska och digitala utbildnings-

miljön är välfungerande. 

Poängproduktionen är generellt hög och 

tiden till examen är rimlig.  Resultatet 

från Studentundersökningen 2022 kring 

just utbildningens genomförande skiljer 

sig dock från andra program vid LiTH. 

Att ta reda på orsakerna till detta och 

jobba med förbättringsarbete är 

angeläget. 

1. Gör djupintervjuer med ett antal 

internationella och nationella SUS-studenter. 

2. Analysera svaren och identifiera 

förbättringsområden. 

3. Analysera reflektionsdokument från ReflEx 

4. Vidta åtgärder. 

5. Utvärdera. 

 

1. jun-23 

 

2. Okt-23 

 

3. Nov-23 

4. Dec-24 

5. April-25 

 

1. PPG-EMM/SUS 

 

2. PPG-EMM/SUS 

 

3. PPG-EMM/SUS 

4. PPG-EMM/SUS 

5. LiU:s 

Studentundersökning 
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Finns generellt flera kanaler för 

studenter att framföra sina synpunkter, 

men just SUS-studenternas röster 

framkommer inte alltid. I student-

undersökningen framkom de dock (se 

ovan) och det finns anledning att arbeta 

vidare utifrån det samt att säkerställa att 

just SUS-studenternas åsikter 

framkommer och beaktas i program-

planeringsarbetet. Det sista gäller 

särskilt de internationella studenternas 

möjligheter att direkt påverka. 

1. Påminna LinTek och MTS om att de har ett 

uppdrag att även hitta representanter för 

internationella masterprogram till PPG. 

2. Påpeka för fakulteten att den måste 

säkerställa Evaliuate-funktionalitet där det 

går att se svar per utbildningsprogram. 

3. Säkerställa att en fortvarig rutin finns för att 

internationella studenter under sin första 

termin får information om hur 

studentinflytande fungerar i Sverige-LiU-

LiTH. 

 

1. Dec-22 

 

 

2. Dec-22 

 

 

3. Dec-23 

 

 

 

1. Utbildningsledare 

 

 

2. Utbildningsledare 

 

 

3. Utbildningsledare 

 

 

 

 

Andelen kvinnor i studentgruppen 

varierar mellan ca 10-30%, medan 

lärargruppen är lite mer balanserad med 

ca 40% kvinnor. Ett jämställdhets-

perspektiv beaktas vid utformning och 

genomförande, men tycks saknas i 

programinnehållet. När det gäller 

poängproduktionen presterar kvinnorna 

lite bättre än männen. 

1. Identifiera hur går att inkludera 

jämställdhetsperspektivet i 

programinnehållet. 

2. Verkställ i kursen/kurserna. 

3. Utvärdera 

 

1. Dec-23 

 

 

2. Dec-24 

3. Mars-25 

 

1. PPG 

 

 

2. Examinator 

3. Utbildningsledare 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Aeronautical Engineering (6MAER) 

Närvarande vid dialogen 10/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mikael Axin, Anders Ekinge, Ingo Staack, Niclas 

Svensson, Stefan Holmlid, Jonas Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 

 

 

 Fungerar bra Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  

 

 

 

 

x 

 CDIO-målet 5.1 (samhälleliga villkor) behandlas i några kurser, 

men 5.2 (ekonomiska villkor) hanteras inte i programmet OM 

kursmatriserna är uppdaterade. I övrigt är måluppfyllelsen bra och 

tydlig progression finns såväl inom ämnesinnehållet som inom 

generiska färdigheter. 

Utformning och 

genomförande 

  

x 

 

 

  AER tycks fungera väl. Studenterna möter varierade läraktiviteter 

och examinationsformer och tar en aktiv del i sitt lärande. Den 

fysiska utbildningsmiljön samt de digitala resurserna som krävs 

finns tillgängliga. Poängproduktionen är generellt bra, men något 

lägre den första terminen. Dock verkar poängproduktionen vara 

relativt hög även termin 5-7 även om det är färre studenter som står 

bakom. Tiden till examen och genomströmningen har ökat de 

senaste åren och är nu tillfredsställande. 

Forskningsanknytning x   Forskningsanknytningen fungerar väl och studenterna tillägnar sig 

ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Lärarkompetens  

x 

 

  Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten är i dagsläget god. 

Flera lärare har relevant professionskompetens, vilket kommer 

studenterna till godo.  

Arbetslivsperspektiv  

x 

 

 

  Efter examen är studenterna väl förberedda för yrkeslivet. Det finns 

flera viktiga samarbetspartners, men samverkan med SAAB är extra 

viktig. Flera av lärarna har parallell anställning vid SAAB, vilket 

borgar för att kunskapen är aktuell. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Generellt uppfylls alla examensmål, men en förstärkning av de ekonomiska villkoren bör förstärkas eller tydliggöras. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: Masterprogrammet Aeronautical Engineering 

(Flygteknik) är ett välfungerande program. På senare tid har programmets upplägg delvis justerats för att säkra studenternas grundläggande kunskaper 

inom ämnesområdet. Studenterna tar en aktiv roll i lärandet och en tydlig progression finns i såväl ämneskunskaper som generiska färdigheter. 

Forskningsanknytningen är välutvecklad och studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten 

adekvat i dagsläget. Lärarkapaciteten bör dock bevakas då lärare med nyckelkompetenser inom en viss framtid förväntas gå i pension. Många lärare har 

parallell anställning på SAAB, vilket är gynnsamt för studenterna. Studentperspektivet tycks fungera tillfredsställande, men särskilt internationella 

studenters påverkansmöjligheter i det direkta programplaneringsarbetet bör ses över. 

 

Vidareutvecklingsförslaget att inkludera moment av ”data-driven engineering” samt fler hållbarhetsaspekter inklusive nya framdrivningskoncept 

välkomnas. Likaså att ta ett större grepp om alumniuppföljningen för att vidareutveckla programmet baserat på alumners erfarenheter. Även de reflektioner 

som studenterna dokumenterar i reflektionsdokumenten borde systematiskt tas om hand i programplaneringsarbetet.  

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

Dekan 

Studentperspektiv  

 

 

x 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler och är 

generellt mycket positiva. AER hanteras i en särskild PPG. Särskilt 

engelskspråkiga studenters påverkansmöjligheter bör dock beaktas 

och ett systematiskt arbetssätt för att ta del av innehållet i 

reflektionsdokumenten bör utvecklas. 

Jämställdhetsperspektiv  

 

 

 

 

 

 

x 

 Studentgruppen är könsobalanserad med stor slagsida mot män 

och lärargrupp är helt manlig. En medvetenhet om situationen 

tycks dock finnas och vidareutvecklingsförslag har tagits fram. 

Förslaget att se över om jämställdhetsperspektivet kan inkluderas i 

några kurser är angeläget, liksom att aktivt leta efter någon form av 

litteratur med en kvinnlig författare.   

Hållbarhetsperspektiv x   Hållbarhetsperspektivet finns integrerat i programmet, men just 

den ekonomiska dimensionen kan med fördel förstärkas. 
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Handlingsplan för AER – utifrån Kvalitetsrapporten 2022 

 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart? 

Vem ansvarar? Status 

CDIO-målet 5.1 (samhälleliga villkor) 

behandlas i några kurser, men 5.2 

(ekonomiska villkor) hanteras inte i 

programmet OM kursmatriserna är 

uppdaterade. 

1. Identifiera kurser som eventuellt har 

ofullständiga kursmatriser. 

2. Åtgärda dessa eventuella brister. 

3. Om 5.2 ännu är tomt, besluta om vilka 

kurser som ska behandla det avsnittet. 

4. Revidera kursplan. 

5. Genomför kurs en första gång. 

 

1. Dec-22 

 

2. Feb-23 

3. Mars-23 

 

4. Apr-23 

5. Dec-24 

 

1. Utbildningsledare 

 

2. Examinator 

3. PPG-AER 

 

4. Examinator 

5. Examinator 

 

 

Studenternas synpunkter framkommer 

via flera kanaler och är generellt mycket 

positiva. AER hanteras i en särskild PPG. 

Särskilt engelskspråkiga studenters 

påverkansmöjligheter bör dock beaktas 

och ett systematiskt arbetssätt för att ta 

del av innehållet i reflektionsdokumenten 

bör utvecklas. 

1. Påminna LinTek och MTS om att de har ett 

uppdrag att även hitta representanter för 

internationella masterprogram till PPG. 

2. Påpeka för fakulteten att den måste 

säkerställa Evaliuate-funktionalitet där det 

går att se svar per utbildningsprogram. 

3. Säkerställa att en fortvarig rutin finns för 

att internationella studenter under sin 

första termin får information om hur 

student-inflytande fungerar i Sverige-LiU-

LiTH. 

4. Invänta driftsättning av 

fakultetsövergripande systemet ReflEx. 

5. Bestämma rutin för reflektionsgenomgång. 

6. Genomföra en reflektionsgenomgång. 

1. Dec-22 

 

 

2. Dec-22 

 

 

3. Dec -23 

 

 

 

 

4. Jan-23 

 

5. Apr-23 

6. Dec-23 

1. Utbildningsledare 

 

 

2. Utbildningsledare 

 

 

3. Utbildningsledare 

 

 

 

 

4. - 

 

5. PPG-AER 

6. PPG-AER 
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Studentgruppen är könsobalanserad med 

stor slagsida mot män och lärargrupp är 

helt manlig. En medvetenhet om 

situationen tycks dock finnas och 

vidareutvecklingsförslag har tagits fram. 

Förslaget att se över om 

jämställdhetsperspektivet kan inkluderas 

i några kurser är angeläget, liksom att 

aktivt leta efter någon form av litteratur 

med en kvinnlig författare.   

1. Identifiera hur det går att inkludera 

jämställdhetsperspektivet i program-

innehållet. 

2. Verkställ i kursen/kurserna. 

3. Utvärdera 

4. Undersök om det finns kurslitteratur med 

kvinnlig författare. 

1. Dec-23 

 

 

2. Dec-24 

3. Mars-25 

4. Dec-27 

1. PPG 

 

 

2. Examinator 

3. Utbildningsledare 

4. PPG 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Chemistry (6MKEM) 
Närvarande vid dialogen 13/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Martina Abelius, Henrik Pedersen, 
Per Hammarström, Matthias Laska, Magdalena Svensson (proprefekt IFM), Sasan Keshmiri (studentrepresentant) 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 

 

 
x 

 
               

Med stor sannolikhet når studenterna examensmålen för en 
masterexamen, men spårbarheten måste förstärkas. Ett kursmatris 
arbete måste prioriteras.  

Utformning och 
genomförande 

  
 
x 
 

  Utformning och genomförande fungerar väl och studenterna tar en 
aktiv del i sitt lärande. Poängproduktionen och tiden till examen är 
bra. Underlaget är dock än så länge litet då programmet startade 
ht2019. 

Forskningsanknytning  
          x 
 

  Forskningsanknytningen är stark och studenterna tillägnar sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt. 

Lärarkompetens  
x 

 

  Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten är i dagsläget 
fullgod. Viss generationsväxling är pågående, så viss vaksamhet 
krävs. 

Arbetslivsperspektiv  
 

x 
 

 

  De första studenterna har nyligen utexaminerats, så än så länge 
finns inte så mycket information att inhämta om var de fått jobb 
och vad de anser om utbildningen ur ett arbetslivsperspektiv. 
Yrkeskompetenser tränas inom programmet och samarbeten med 
externa parter finns.  

Studentperspektiv  
 
 
 

 
x 

 Positiva synpunkter framkommer via flera kanaler. 
Studentpopulationen är dock liten, vilket gör att svar på 
Studentundersökningen 2022 inte kunde särredovisas.  Positivt att 
programnämnden diskuterar hur särskilt internationella studenters 
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Kommentar till måluppfyllelse: Med stor sannolikhet så når studenterna samtliga examensmål efter genomgången utbildning, men detta kan i 
dagsläget inte visas. Spårbarheten måste öka genom att kursmatriserna kvalitetssäkras samt fylls i för de kurser där kursmatriser saknas. För en 
masterexamen ska CDIO-rubriknivå 1-3 samt 5 nyttjas. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet är idag lågt. I fortvarighet är det viktigt att säkerställa 
att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet Chemistry är ett relativt nytt program med ett mindre antal studerande. Programmet verkar generellt fungera väl, men i dagsläget 
kan inte måluppfyllelsen visas, även om det är troligt att studenterna har med sig det som förväntas av en alumn med masterexamen inom 
kemiområdet. Utformningen och genomförandet tycks fungera väl, studenterna tar en aktiv roll i sitt lärande och examinationsformerna är varierade. 
Forskningsanknytningen är stark och studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarnas kompetensnivå inom ämnet är hög och 
lärarkapaciteten är i dagsläget adekvat. Viss generationsväxling pågår, vilket behöver bevakas. Arbetslivsperspektivet tycks fungera väl, men än så 
länge saknas möjlighet att ta tillvara alumners synpunkter. Samverkan finns med extern part.  
 
Studentperspektivet fungerar i stort, men det är bra att särskilt internationella studenters möjligheter att framföra direkta synpunkter i 
programplaneringsarbetet diskuteras i syfte att förbättras.  Innehållet i reflektionsdokumenten är en outnyttjad resurs, som bör tas omhand på ett 
systematiskt sätt framöver. Ett jämställdhetsperspektiv är svårt att integrera i programinnehållet, som betraktas som könsneutralt, men en 
medvetenhet finns om att könsbalansen i student- respektive lärargruppen är skev, där lärargruppen är mansdominerad och studentgruppen 
könsbalanserad. Det finns en medvetenhet kring att i sammanhang där det kan spela roll bör skillnaden beaktas. Ett hållbarhetsperspektiv är 

 möjligheter att framföra direkta synpunkter kan förbättras. Ett 
systematiskt arbetssätt att ta tillvara innehållet i 
reflektionsdokumenten bör utvecklas. 

Jämställdhetsperspektiv  
             x 

 

  Jämn könsbalans i studentgruppen, men stark mansdominans i 
lärargruppen. En medvetenhet kring detta finns. Ämnesinnehållet 
är könsneutralt och svårigheter finns att identifiera moment där 
jämställdhetsaspekter kan integreras på ett naturligt sätt.  
Poängprestationen skiljer sig ej åt mellan könen. 

Hållbarhetsperspektiv  
  x 

 

  Studenterna görs medvetna om kemiämnets betydelse för 
hållbarhetsområdet samt grön kemi. Dock kan innehållet med 
fördel struktureras och synliggöras bättre. 
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integrerat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men detta kan med fördel struktureras och synliggöras bättre såsom föreslås i 
kvalitetsrapporten. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan avseende Masterprogrammet Chemistry (6MKEM) 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar 
för att åtgärden/ 
utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Måluppfyllelse Två obligatoriska kurser saknar kursmatris. 
Denna information ska inhämtas. 
 
Fortsatt arbete med att matriserna ska hålla hög 
kvalitet genom dialog med kemiavdelningen och 
därvid särskilt uppmärksamma a) vad som är 
”rätt nivå” i CDIO-avsnitt 1; b) förekomst av 
markeringar i CDIO-avsnitt 5. 

Juni 2023 
 

 
Juni 2024 

Utbildningsledaren  

Lärarkompetens Bevaka utvecklingen m a p lärarrekryteringar på 
IFM inom kemiområdet, i förstone inom 
organisk kemi, genom dialog med avdelning och 
prefektur. 

Dec 2023 PN-ordf  

Arbetslivsperspektiv Undersöka förutsättningarna för att införa 
studiebesök på programmet genom dialog med 
lärarkollegiet. 

Dec 2023 vice PN-ordf  



Dnr LiU-2022-00513    Sida 5 av 5  
    
 

Studentperspektiv Arbeta för att öka möjligheterna till 
representation från masterstudenter (med 
särskilt fokus på internationella studenter) i 
programplaneringsarbetet genom dialog med 
Lintek och MatNat-sektionen. 

 
Ett systematiskt arbetssätt för att ta tillvara 
återkoppling i reflektionsdokument finns 
etablerat sedan tidigare i PPG men kommer att 
utvecklas ytterligare när systemet ReflEx har 
sjösatts. 

Okt 2023 
 
 
 
 
 

Juni 2023 
 

PN-ordf  

Hållbarhetsperspektiv Tydliggöra kopplingen mellan kursernas 
hållbarhetsaspekter genom dialog med ansvariga 
lärare. 

Juni 2023 vice PN-ordf  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Ecology and Sustainable Development (6MESD) 
Närvarande vid dialogen 13/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Martina Abelius, Matthias Laska, 
Henrik Pedersen, Per Hammarström, Magdalena Svensson (proprefekt IFM), Sasan Keshmiri (studentrepresentant) 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
x 
 
 

 
 

 Måluppfyllelsen för en masterexamen uppnås. Dock är 
vidareutvecklingskommentarerna i kvalitetsrapporten adekvata. Att 
tillse att kursmatriserna håller hög kvalitet och att det finns en 
samsyn kring innebörden är viktigt. Att se över progressionen inom 
statistikområdet välkomnas. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Studenterna möter varierade arbetsformer, därtill anpassade 
examinationsformer och tar en aktiv roll i sitt lärande. 
Genomströmningen har under några år varit relativt låg, men en 
positiv trend kan skönjas. Relativt många poäng tas av studenterna 
termin 5, vilket tyder på att det ettåriga exjobbet ej blir klart förrän 
till hösten. 

Forskningsanknytning  
           x 
 

  Fungerar mycket väl. Studenterna blir väl insatta i relevant 
forskning inom området och tillägnar sig ett vetenskapligt 
förhållningssätt. 

Lärarkompetens  
 
 

 

 
             x 

 Lärarkompetensen är god, men lärarkapaciteten måste bevakas 
gentemot kursgivande institution. Noteras att flera av lärarna 
utöver hög vetenskaplig kompetens även har professionskompetens 
i många fall. 

Arbetslivsperspektiv  
x 

 

  Fungerar mycket väl. Studenterna möter arbetslivet upprepade 
gånger under utbildningen och blir väl insatta i vad ett yrkesliv 
inom området innebär och kräver. Förslaget att inkludera gällande 
miljölagstiftning tydligare i programmet välkomnas.  
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Kommentar till måluppfyllelse: Bra om kursmatriserna ses över för att ge en mer rättvisande bild i enlighet med vad som föreslås i 
kvalitetsrapporten. Positivt att progressionen inom statistikområdet ses över. För en masterexamen ska CDIO-rubriknivå 1-3 samt 5 nyttjas. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet är idag lågt. I fortvarighet är det viktigt att säkerställa 
att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet Ecology and Sustainable Development är ett välfungerande program. Dock är antalet studerande relativt lågt. Vid examen har 
studenterna nått de uppsatta målen för programmet. Under utbildningen tar studenterna en aktiv roll i lärandet. Poängproduktionen under det första 
året är bra. Det ettåriga examensarbetets godkännande tycks förskjutas lite mot hösten (termin 5), men examensfrekvensen har under senare år 

Studentperspektiv  
 
 

 

 
x 

 Positiva synpunkter framkommer via flera olika kanaler. En dipp 
syntes i Evaliuates medelhelhetsbetyg under ett år, men detta har 
åtgärdats. Programmet har få studenter vilket gör att enskilda 
studenters synpunkter kan få stort genomslag samt att svar på 
Studentundersökningen 2022 inte kunde särredovisas.  Positivt att 
programnämnden diskuterar hur särskilt internationella studenters 
möjligheter att framföra direkta synpunkter kan förbättras. Ett 
systematiskt arbetssätt att ta tillvara innehållet i 
reflektionsdokumenten bör utvecklas. 

Jämställdhetsperspektiv  
x 
 
 
 
 

  Ett jämställdhetsperspektiv finns integrerat i såväl utbildningens 
innehåll (även om kursinnehållet i låg grad berör 
jämställdhetsfrågor), 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. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

 

  En stomme i programmet. 
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förbättrats avsevärt. Detta är viktigt att fortsatt bevaka eftersom programupplägget justerats. Forskningsanknytningen är välutvecklad och studenterna 
tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärarkompetensen är god, men lärarkapaciteten har minskat på senare tid och detta behöver bevakas. 
Programmet har en tydlig koppling till yrkeslivet och studenterna tycks bli väl förberedda inför ett arbetsliv inom området. Studenterna tycks även 
mycket nöjda utifrån vad som framkommer i olika kanaler. 
 
Positivt att programnämnden diskuterar hur särskilt internationella studenters möjligheter att framföra direkta synpunkter kan förbättras. Utöver det, 
så bör ett systematiskt arbetssätt utvecklas för att ta omhand relevant innehåll i reflektionsdokumenten då dessa bör ses som en resurs. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan avseende Masterprogrammet Ecology and Sustainable Development (6MESD) 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar 
för att åtgärden/ 
utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Måluppfyllelse Fortsatt arbete med att matriserna ska hålla hög 
kvalitet genom dialog med biologiavdelningen 
och därvid särskilt uppmärksamma vad som är 
”rätt nivå” i CDIO-avsnitt 1. 
 
Pågående diskussioner inom lärargruppen m a p 
progression inom statistikområdet kommer att 
fortsätta. 

Juni 2024 
 
 
 
 

Dec 2024 

Utbildningsledaren 
 
 
 
 
Kontaktpersonen 

 

Utformning och 
genomförande 

Fortsätta att följa upp genomströmningen, som 
uppvisar en positiv trend, under de närmaste 
åren. 

Juni 2026 Utbildningsledaren  

Lärarkompetens Bevaka utvecklingen m a p lärarrekryteringar på 
IFM inom ekologiområdet genom dialog med 
berörda avdelningar och prefektur. 

Dec 2023 PN-ordf  

Arbetslivsperspektiv Undersöka förutsättningarna för att inkludera 
miljölagstiftning på programmet. 

Mars 2023 PN-ordf och 
kontaktpersonen 
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Studentperspektiv Arbeta för att öka möjligheterna till 
representation från masterstudenter (med 
särskilt fokus på internationella studenter) i 
programplaneringsarbetet genom dialog med 
Lintek och MatNat-sektionen. 
 
Ett systematiskt arbetssätt för att ta tillvara 
återkoppling i reflektionsdokument finns 
etablerat sedan tidigare i PPG men kommer att 
utvecklas ytterligare när systemet ReflEx har 
sjösatts. 

Okt 2023 
 
 
 
 
 
Juni 2023 
 

PN-ordf  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology (6METH) 
Närvarande vid dialogen 13/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Martina Abelius, Matthias Laska, 
Henrik Pedersen, Per Hammarström, Magdalena Svensson (proprefekt IFM), Sasan Keshmiri (studentrepresentant) 
 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
x 
 

 
 

 Alla examensmål för en masterexamen uppfylls genom 
programmets kurser. Vidareutveckling av kursmatriserna för att 
spegla kurser på avancerad nivå är angeläget. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som ger 
studenterna goda förutsättningar att klara sina studier inom rimlig 
tid. Studenterna tar aktiv del i sitt lärande och detta återspeglas i 
examinationsformerna. Progression finns inom såväl 
ämnesinnehåll som generiska färdigheter. 

Forskningsanknytning  
x 

 

  Forskningsanknytningen fungerar mycket väl och studenterna 
tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt och blir väl insatta i 
forskningsmetodik. 

Lärarkompetens  
 

 

 
            x 

 Lärarkompetensen är god, men lärarkapaciteten är något ansträngd 
och inom en kortare tidsperiod väntas pensionsavgångar, vilket 
måste bevakas. 

Arbetslivsperspektiv  
 
 
 
 
 

 
x 

 
                

Programmet förbereder väl för fortsatt akademisk karriär, men 
endast 20% går vidare till forskarutbildning enligt alumnienkäten 
(40 svar). Viktig samverkan finns med djurparker, men alumnerna 
efterfrågar bredare tillämpningsområden. Möjlighet att göra 
praktik finns, men nyttjas inte. Diskrepans mellan studenternas och 
alumnernas tankar om relevans. 

Studentperspektiv  
 

 
x 

 Studenternas synpunkter är positiva och framkommer generellt via 
flera kanaler. Ett lägre Evaliuatebetyg ett år, men det som 
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Kommentar till måluppfyllelse: Vid utfärdande av examen är alla lärandemål väl täckta. För en masterexamen ska CDIO-rubriknivå 1-3 samt 5 
nyttjas. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammets utformning och genomförande tycks fungera väl. Programnämnden behöver diskutera och bevaka vad effekten på ETH 
programmet blir när de studenter som antagits till djurpsykologiprogrammet examineras och söker påbyggnadsutbildning. Programmet behöver då 
eventuellt justeras  så att det upplevs som en naturlig påbyggnad på kandidatprogrammet i Djurpsykologi och i sammanhanget bör 
arbetslivsperspektivet särskilt adresseras, då det finns en diskrepans mellan vad studenterna och alumnerna uttrycker (se nedan).  
Poängproduktionen under år 1 är hög och examensfrekvensen är ca 70% (inom en rimlig tid), vilket är relativt bra. Tycks dock som att det ettåriga 
examensarbetets godkännande i relativt hög grad sker först på efterkommande hösttermin (termin 5). Lärarkompetensen är god, men lärarkapaciteten 
behöver bevakas. I dagsläget är situationen hanterbar, men läget är på väg att bli kritiskt. Studenterna blir väl förberedda för en forskarutbildning, då 
forskningsanknytningen är stark, samt för arbete i djurpark då god samverkan finns med bl a Kolmårdens djurpark. Studenterna tycks mycket nöjda 
med programmet, men alumnerna signalerar att endast drygt 60% har ett jobb där programmet helt eller delvis är relevant, hälften håller med om att 
programmet förberett dem väl för ett yrkesliv och en minoritet (38%) känner sig eftertraktade på arbetsmarknaden. 
Studentsynpunkter kommer fram via flera kanaler och beaktas, men att särskilt internationella studenters möjligheter att direkt påverka via 
programplaneringsarbete förstärks är positivt. Även innehållet i reflektionsdokumenten bör ses som en resurs i programutvecklingsarbetet och ett 
systematiskt arbetssätt för att inkludera detta bör tas fram. Övriga perspektiv, jämställdhets- och hållbarhetsperspektivet, tycks vara välintegrerat. 

framkommer vid utvärderingar leder till diskussion och utveckling.  
Positivt att programnämnden diskuterar hur särskilt internationella 
studenters möjligheter att framföra direkta synpunkter kan 
förbättras. Ett systematiskt arbetssätt att ta tillvara innehållet i 
reflektionsdokumenten bör utvecklas. 

Jämställdhetsperspektiv  
 

x 

  Ojämn könsfördelning i såväl student- som lärargrupp, men åt olika 
håll. En medvetenhet finns vid exempelvis val av litteratur och 
framlyftande av kvinnliga förebilder. Inslag finns kring begreppet 
könskonflikt. Poängproduktionen hos kvinnor och män är likvärdig. 

Hållbarhetsperspektiv  
             x 
 

  Ett hållbarhetsperspektiv, med fokus på djurvälfärd, är inkluderat i 
programmet. 
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Noterar särskilt att programmet rekryterar bra från andra svenska lärosäten samt från europeiska länder, vilket skiljer sig från många andra 
masterprogram och är positivt. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan avseende Masterprogrammet Applied Ethology and Animal Biology (6METH) 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar 
för att åtgärden/ 
utvecklingen 
genomförs?  

Vad har 
genomförts? 

Måluppfyllelse Fortsatt arbete med att matriserna ska hålla hög 
kvalitet genom dialog med biologiavdelningen 
och därvid särskilt uppmärksamma vad som är 
”rätt nivå” i CDIO-avsnitt 1. 

Juni 2024 
 

Utbildningsledaren  

Lärarkompetens Bevaka utvecklingen m a p lärarrekryteringar på 
IFM inom etologiområdet genom dialog med 
avdelning och prefektur. 

Dec 2024 PN-ordf  

Arbetslivsperspektiv Den långsiktiga utvecklingen av programmet 
kommer att diskuteras med avdelningen, både m 
a p storlek och innehåll. I arbetet kommer såväl 
kopplingen till arbetsmarknaden som det faktum 
att vår interna målgrupp förändras inom kort i 
och med DJP-programmet att beaktas. 

Juni 2024 PN-ordf och 
utbildningsledaren 
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Studentperspektiv Arbeta för att öka möjligheterna till 
representation från masterstudenter (med 
särskilt fokus på internationella studenter) i 
programplaneringsarbetet genom dialog med 
Lintek och MatNat-sektionen. 
 
Ett systematiskt arbetssätt för att ta tillvara 
återkoppling i reflektionsdokument finns 
etablerat sedan tidigare i PPG men kommer att 
utvecklas ytterligare när systemet ReflEx har 
sjösatts. 
 
Pågående diskussioner inom lärargruppen m a p 
träning inom statistikområdet genom 
programmet kommer att fortsätta, med 
ambitionen att stärka studenternas färdigheter. 

Okt 2023 
 
 
 
 
 
Juni 2023 
 

 
 
 

 
Juni 2024 

PN-ordf  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Intelligent Transport Systems and Logistics (6MTSL) 
Närvarande vid dialogen 6/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Malin Wiger, Ingrid Helstad, David Gundlegård, 
Jonas Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 
 

 Alla studenter når alla examensmål för en masterexamen, men en 
översyn av kursmatriserna krävs för att programmatrisen ska ge en 
korrekt bild av programmet och för att moment som bidrar till 
måluppfyllelsen lätt ska kunna identifieras. Särskilt saknas 
information under CDIO-nivå 5 som hanterar forskning med 
hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga behov och krav. 
Programmets upplägg leder till att studenterna fördjupar sitt 
ämneskunnande parallellt med en succesiv utveckling av generiska 
färdigheter. 

Utformning och 
genomförande 

  
x 
 
 

  Studenterna möter varierade arbetsformer och examinationsformer 
som är adekvata. De tar även en aktiv roll i sitt lärande genom bl a 
laborationer och projektuppgifter. Poängproduktionen varierar en 
del beroende på att studentgruppen är liten och individuella 
prestationer får då genomslag. De senaste åren har poäng-
produktionen generellt förbättrats. Examensfrekvensen är dock låg, 
så vidareutvecklingsförslaget att titta vidare på detta och vidta 
relevanta åtgärder välkomnas. 

Forskningsanknytning  
x 
 

 

  Forskningsanknytningen fungerar väl och studenterna tillägnar sig 
ett vetenskapligt förhållningssätt. I dagsläget speglar dock inte 
kursmatriserna och programmatrisen detta, vilket föranleder behov 
av en översyn (se måluppfyllelse ovan). 

Lärarkompetens           
           x 

  Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten är god. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Studenterna når alla examensmål för en masterexamen, men kursmatriserna, som utgör grunden till 
programmatrisen, måste ses över för att programmatrisen ska ge en rättvisande bild av programmet och vara ett fungerande verktyg för att kunna 
spåra olika delmål. 
 

 

Arbetslivsperspektiv  
x 
 

 

  Studenterna blir väl förberedda för ett yrkesliv inom sektorn. Under 
utbildningens gång stöter de exempelvis upprepade gånger på 
externa parter i samband med projektmoment och som 
gästföreläsare. 

Studentperspektiv  
 
 

 
 

x 

 Studenternas synpunkter kommer fram via flera kanaler och TSL-
studenternas åsikter har lett till förändringar i upplägget på senare 
år. Låga betyg i kursvärderingssammanhang fångas upp, men 
samtidigt kommenteras det att en kurs haft låga 
kursvärderingssiffror under lång tid. Att systematisera inhämtandet 
av information i reflektionsdokumenten samt att årligen ha ett 
PPG-möte med inbjudna TSL-studenter är bra utvecklingsförslag. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 
 
 

 
 

x 

 Både student- och lärargrupp är obalanserad med en stor övervikt 
av män. En medvetenhet om jämställdhetsperspektivet finns vid 
utformning och genomförande, men huruvida ett 
jämställdhetsperspektiv tas upp i programinnehållet är oklart då 
det inte redovisas i rapporten. Detta är angeläget att åtgärda. Ett 
nämndövergripande arbete pågår, vilket är positivt. 
Poängproduktionen under termin 1-3 är likvärdig för män och 
kvinnor, medan kvinnorna presterar bättre termin 4. Underlaget är 
dock inte så stort. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 
 

 

 
 

 Hållbarhetsperspektivet genomsyrar programmet då 
transportsystem och logistik är i fokus. Detta måste dock 
synliggöras både i utbildningsplanen, i kursplaner samt i 
marknadsföringsmaterial. 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet är idag lågt. I fortvarighet är det viktigt att säkerställa 
att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet TSL är generellt ett välfungerande masterprogram. Upplägget fungerar väl, programmet har en stark forskningsöverbyggnad 
(vilket kommer studenterna tillgodo), lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten god. Studenterna blir väl förberedda för yrkeslivet och är nöjda 
med de flesta kurser och med programmet i sin helhet. Ett hållbarhetsperspektiv genomsyrar programmet, men det är angeläget att det synliggörs mer.  
 
Vid examen har studenterna nått alla examenskrav för en masterexamen, men kursmatriserna behöver ses över och uppdateras, vilket blir tydligt då 
man tittar på programmatrisen. Detta är ett angeläget vidareutvecklingsförslag att ta tag i. När det gäller hållbarhetsperspektivet så upplevs det vara så 
naturligt att man ej ens skrivit in det i utbildningsplan och kursplaner samt tryckt på det i marknadsföringssammanhang, men det behöver tydliggöras 
och synliggöras och kan eventuellt även vara ett säljande argument i rekryteringssammanhang.  Antalet studenter på programmet är idag lågt. I 
fortvarighet är det viktigt att säkerställa att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart, 
Samläsning med angränsande civilingenjörsprogram är ett sätt att hantera detta. I dagsläget tycks det saknas ett jämställdhetsperspektiv i 
programinnehållet och det är angeläget att åtgärda. Studenternas påverkansmöjligheter bör även ses över då TSL-studenterna samläser kurserna med 
KTS-studenterna och i sammanhanget bör särskilt internationella studenters möjligheter säkerställas. 
 
Det är även angeläget att arbeta vidare med frågan om förkunskaper för att få en teknologie masterexamen. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  



Handlingsplanen fastställdes 

Handlingsplanen uppdateras löpande

# Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?

Måluppfyllelse

Tillse att målen i CDIO-nivå 1.4 

och 1.5 samt

nivå 5 säkerställs

i delar av programmet.

Jämställdhetsperspektivet

Skapa medvetenhet om och 

förstärk 

jämställdhetsperspektivet i 

programinnehållet.

Studentperspektiv

Systematisera inhämtandet av 

studentperspektivet från 

masterstudenter som normalt 

inte är representerade i PPG

Studentperspektiv

Informationen i 

reflektionsdokumenten bör 

tas tillvara vid 

programutvecklingen.

Hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsaspekter är en 

naturlig del av

programmet, men skulle 

kunna synliggöras mer

för såväl befintliga som 

presumtiva studenter.

4 Utgå från ReflEx när 

systemet börjar generera 

data och systematisera och 

utvärdera denna data för 

möjlig programutveckling

jan-25

5 Utse en arbetsgrupp inom 

PPG som får i uppdrag att 

synliggöra 

hållbarhetsperspektivet i 

utbildningsplanen, i 

kursplaner samt i 

marknadsföringsmaterial.

mar-24

3 Årligen ha ett PPG-möte 

med inbjudna TSL-studenter

jun-24

2 Utse en arbetsgrupp inom 

PPG som får i uppdrag att 

förstärka och synliggöra 

jämställdhetsperspektivet i

programinnehållet.

mar-24

1 Uppföljning av PPG. Ta hjälp 

av studierektorer  

uppmuntra lärare att gå 

kursmatrisworkshop och 

uppdatera kursmatriser.

mar-24

Bilaga 2
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Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs? 

Status Klar-kryss

Nämndordförande

Nämndordförande och

KOM-representant

PPG-ordf

Nämndordförande och

PPG-ordf

Nämndordförande och

PPG-ordf
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) 
Närvarande vid dialogen 6/10-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Martin Kylinger, Malin Wiger, Ingrid Helstad, Jonas 
Detterfelt, Julianna Holmberg (studentrepresentant) 
 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 I dagsläget är det oklart om alla examensmål för en masterexamen 
nås av alla studenter, då ett CDIO-mål enligt programmatrisen 
behandlas i få kurser och inte i någon obligatorisk kurs. 
Kursmatriserna måste ses över och kvalitetssäkras och de 
kursmatriser som saknas måste fyllas i. I övrigt finns en tydlig 
progression i såväl ämneskunnande som gällande generiska 
färdigheter. 

Utformning och 
genomförande 

  
 
 
 

 
x 

 Upplägget och genomförandet fungerar väl. Studenterna möter 
olika arbetsformer samt därtill avpassade examinationsformer och 
de tar en aktiv roll i sitt lärande. Poängproduktionen termin 1-3 är 
hög och avhoppen är få. Att bli klar med examensarbetet drar dock 
ut på tiden för relativt många. Examensfrekvensen tycks vara lite 
låg i relation till poängproduktionen, men samtidigt har det 
observerats att det i statistiken finns med studenter som inte tagit 
några poäng. Under senare år finns en positiv trend att fler slutför 
sin utbildning. En fördjupad analys visar att det finns studenter 
som klarat sig igenom många moment genom att dras med av andra 
studenter.  

Forskningsanknytning  
 
x 

 
 

  En gedigen forskningsöverbyggnad finns och kommer studenterna 
till godo på flera sätt. Studenterna tränas i ett vetenskapligt 
förhållningssätt dels genom en kurs i forskningsmetodik, men även 
via integrerade moment i många andra kurser. 
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Lärarkompetens  
x 

  Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten är god. Flera av 
lärarna har även relevant professionskompetens. 

Arbetslivsperspektiv  
x 
 
 

 

  Studenterna blir väl förberedda för yrkeslivet bland annat genom 
att de arbetar med autentiska projektuppdrag, genom att de arbetar 
med kommersiellt gångbar programvara och genom 
gästföreläsningar. Projektkurserna genomförs i hög grad i 
samarbete med företag. 

Studentperspektiv  
 
 

 

 
x 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler. 
Kursvärderingar och studentundersökningar visar generellt att 
studenterna är nöjda. Men just IND-studenternas synpunkter kan 
vara svåra att urskilja i kursvärderingar då de samläser kurserna. 
Att tillse att just deras synpunkter kommer fram och ligger till 
grund för utveckling av masterprogrammet och förslaget att årligen 
ha en avstämning med just den studentgruppen välkomnas. Särskilt 
bör då de internationella studenternas påverkansmöjligheter 
beaktas. Relevant innehåll i reflektionsdokumenten bör tillvaratas 
på ett systematiskt sätt. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 
 
 

 
x 

 I studentgruppen finns en stor övervikt av män medan 
examinatorsgruppen är mer balanserad, men fortfarande 
dominerad av män. En medvetenhet om jämställdhetsperspektivet 
finns vid utformning och genomförande. Inslag av 
jämställdhetsperspektivet finns i kursinnehållet, men detta bör 
synliggöras och förstärkas för att ta tillvara det nämndövergripande 
arbetet som pågår. Generellt tycks kvinnorna prestera lite bättre än 
männen. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 

  Ett hållbarhetsperspektiv finns inkluderat i programmet, men med 
fördel skulle det kunna synliggöras mer än i dagsläget. 
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Kommentar till måluppfyllelse: I dagsläget kan man inte tydligt se i programmatrisen att alla examensmål för en masterexamen uppfylls av alla 
studenter. Även om det görs troligt att så är fallet så behöver det dokumenteras. Särskilt saknas redovisning av CDIO-mål 5.2 (ekonomiska villkor för 
kunskapsutveckling), vilket borde finnas med i programmet.  
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet Industrial Engineering är ett i stort välfungerande program. Utformningen och genomförandet tycks fungera väl, även om vissa 
iakttagelser gjorts som kräver vidareutvecklingsarbete, bl a har visst överlapp mellan några kurser identifierats samt att individens prestationer i vissa 
sammanhang är svåra att skilja från övriga studenters. Forskningsanknytningen fungerar väl. Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten god. 
Studenterna förbereds väl för kommande yrkesliv och ett hållbarhetsperspektiv är inkluderat i programmet, men detta skulle kunna synliggöras mer. 
En medvetenhet finns kring jämställdhetsperspektivet vid utformning och genomförande och vissa moment finns inkluderade i programinnehållet. 
Detta skulle dock behöva synliggöras mer samt förstärkas. Programnämnden driver ett programövergripande utvecklingsprojekt som bör leda till 
utveckling.  
 
Kursmatriser, som utgör grunden för att kunna analysera måluppfyllelse, bör inhämtas för de kurser där det inte finns sådana och generellt ses över då 
tveksamheter kring deras kvalitet finns. Vidareutvecklingsförslaget att genomlysa programmet för att tillse att examinationen är utformad så att varje 
individ garanterat har tillägnat sig kursernas lärandemål är angeläget. Det är även angeläget att fortsätta det påbörjade arbetet att omvandla det 
identifierade överlappet till progression. Eftersom IND-programmet är ett program som samläser kurser med större studentgrupper är det viktigt att 
hitta mekanismer för att urskilja just dessa studenters synpunkter för programutvecklingen. Särskilt gäller detta de internationella studenternas 
möjligheter att delta. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Dekan  



Handlingsplan för IND – utifrån Kvalitetsrapporten 2022 

Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar? Status 

Måluppfyllelse  
I dagsläget är det oklart om alla examensmål 
för en masterexamen nås av alla studenter, då 
ett CDIO-mål enligt programmatrisen 
behandlas i få kurser och inte i någon 
obligatorisk kurs.  

Kursmatriserna ska ses över och kvalitetssäkras 
samt de kursmatriser som saknas ska fyllas i.  

Maj 2023 Nämndordförande 

Utformning och genomförande  
Att bli klar med examensarbetet drar ut på 
tiden för relativt många. Under senare år 
finns en positiv trend att fler slutför sin 
utbildning där en anledning kan vara hårdare 
antagningskrav samt att metodkursen som 
förbered studenterna inför examensarbetet 
har gjorts om.  
Det finns en risk att studenter klarar sig 
igenom moment genom att dras med av andra 
studenter. 

Utvecklingen bevakas och ökar tiden för att bli 
klar med examensarbetet görs en ny analys och 
lämpliga åtgärder vidtas. 

Göra en djupare analys av hur mycket individuell 
bedömning det är genomgående på programmet.  

December 2023 Kontaktperson för 
programmet och PPG-
ordförande 

Studentperspektivet  
IND-studenternas synpunkter kan vara svåra 
att urskilja i kursvärderingar då de samläser 
kurserna. Särskilt bör då de internationella 
studenternas påverkansmöjligheter beaktas. 
Relevant innehåll i reflektionsdokumenten 
bör tillvaratas på ett systematiskt sätt. 

I Årligen ha ett PPG-möte med inbjudna IND-
studenter. 

När Evaliuate kommer kunna urskilja IND-
studenterna separat följs det upp.  

Utgå från ReflEx när systemet börjar generera 
data och systematisera och utvärdera denna data 
för möjlig programutveckling 

April 2024 PPG-ordförande 

Nämndordförande 

Nämndordförande 

Jämställdhetsperspektiv  
Inslag av jämställdhetsperspektivet finns i 
kursinnehållet, men detta bör synliggöras och 
förstärkas för att ta tillvara det 
nämndövergripande arbetet som pågår.  

Ett nämndövergripande arbete med både 
innehåll och form pågår parallellt. Resultatet 
kommer även komma de kurser som IND-
studenter läser till gagn.  

December 2024 Nämndordförande och 
PPG-ordförande 

Bilaga 1
Dnr LiU 2022-00509
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Communication Systems (6MCSY) 
Närvarande vid dialogen 27/9-2022:  Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Håkan Örman, Torun Berlind, Martin Enqvist, Julianna Holmberg 
(studentrepresentant) 
 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Det är i dagsläget oklart om studenterna når alla examensmål för 
masterexamen efter analys av programmatrisen. CDIO-målen på 
nivå 5, som ska ersätta målen på nivå 4, för en masterexamen är 
sparsamt ifyllda. Progression finns inom ämneskunskaper, men 
mer otydligt inom generiska färdigheter. 

Utformning och 
genomförande 

  
 
 
 

 
 

 
                 x 

Utformning och genomförande borde enligt plan fungera väl. 
Studenterna möter varierade läraktiviteter och examinationsformer 
även om andelen skriftliga tentamina är rätt hög. I praktiken visar 
dock den relativt låga poängproduktionen samt den låga 
examensfrekvensen att programmets upplägg måste ses över. 

Forskningsanknytning  
x 

  Det finns en stark forskningsmiljö i anslutning till programmet och 
detta kommer studenterna till godo på flera adekvata sätt. 
Studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Lärarkompetens  
x 

  Lärarkompetensen är mycket hög och lärarkapaciteten är god. Flera 
av lärarna besitter även professionskompetens. 

Arbetslivsperspektiv  
 

x 
 

  Studenternas yrkesfärdigheter utvecklas genom att bl a nyttja 
industriellt använd mjukvara och genom att arbeta med 
projektuppgifter med hög industriell relevans. Samarbeten med 
externa parter finns. 

Studentperspektiv  
 
 

 
x 

 Finns flera kanaler att framföra åsikter, men oklart i vilken 
omfattning just CSY-studenterna kan göra sina åsikter kända och 
kan påverka sin utbildning i det direkta programutvecklingsarbetet. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Kursmatriserna måste ses över då det i dagsläget inte går att säkerställa och spåra med hjälp av dem att alla 
examensmål för en masterexamen uppfylls. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Antalet studenter på programmet är idag lågt. I fortvarighet är det viktigt att säkerställa 
att studentantalet är tillräckligt för att programmet skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
CSY-programmet har en stark forskningsanknytning och studenterna utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt samt förbereds på sitt kommande 
yrkesliv inom området på ett bra sätt. Lärarkompetensen är hög och lärarkapaciteten är god. Programmet är uppbyggt så att studenterna integrerat 
fördjupar sina ämneskunskaper och de generiska färdigheterna, även om det ej tycks finnas en systematisk plan för det senare. Studenterna erhåller 
grundläggande kunskap inom hållbar utveckling och tränas i relevanta kompetenser. 
 
Kursmatriserna måste ses över och särskilt med fokus på CDIO-nivå 4 och 5 för att måluppfyllelsen ska kunna styrkas. Programmet måste ses över för 
att hantera progression även inom generiska färdigheter. Poängproduktionen och examensfrekvensen är låg jämfört med andra jämförbara program 
och aktiva åtgärder måste sättas in för att förbättra situationen. Särskilt den låga poängproduktionen under första terminen är bekymmersam. Vidare 
är antalet antagna studenter på programmet lågt, och i fortvarighet är det viktigt att säkerställa att studentantalet är tillräckligt för att programmet 
skall vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbart. Flera kanaler finns för studenterna att framföra sina synpunkter, men oklart hur just CSY-

 Detta gäller särskilt de internationella studenterna. 
Kursvärderingar för samlästa kurser visar att dessa håller hög 
kvalitet. Analys av reflektionsdokument visar att studenterna 
känner sig väl förberedda inför examensarbetet, men vissa önskar 
förstärkning av programmeringsinnehållet samt bättre förberedelse 
för skrivande av en vetenskaplig rapport. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 
 
 

 
x 

 I såväl studentgruppen som i lärargruppen finns en stor övervikt av 
män. Medvetenhet om vad detta kan innebära för 
underrepresenterat kön finns och viss hänsyn tas vid utformning 
och genomförande. Att utifrån programmets förutsättningar stärka 
jämställdhetsperspektivet är ett vidareutvecklingsförslag som måste 
prioriteras då det i dagsläget inte finns sådant innehåll. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 

 

  Alla studenter får grundläggande kunskaper inom hållbar 
utveckling, men vidareutvecklingsförslaget att stärka dessa delar 
välkomnas. 
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studenternas åsikter identifieras och beaktas då det gäller programutvecklingsarbetet, särskilt gäller detta de internationella studenternas 
påverkansmöjligheter i realiteten. Ett jämställdhetsperspektiv bör inkluderas i programinnehållet, där så är möjligt.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Dekan  
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Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

1) Lägga till inslag om planering, 
genomförande och presentation av 
forsknings- eller utvecklingsprojekt med 
hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga 
behov och krav (kategori 5.1-5.5) samt 
förstärka progressionen inom generiska 
färdigheter 

1a) Identifiera lämpliga kurser 
 

Dec 2023 
 

PPG-ordförande 

1b) Införa undervisande och examinerande 
moment 

Juni 2024 PPG-ordförande 

2) Göra CSY-studenterna mer delaktiga i 
utvecklingen av programmet och dess 
kurser 

Etablera former för dialog om programmet Juni 2024 PPG-ordförande 

3) Förbättrad kvalitet på kursmatriser 
(kompletta och korrekta) 

Dialog med studierektorerna och 
uppmaning till examinatorer att delta i 
kursmatrisworkshop 

Juni 2024 Utbildningsledare/ 
nämndordförande 

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

December 2025 Nämndordförande 

5) Erfarenhetsutbyte avseende 
jämställdhetsintegrering 

Diskussion med examinatorer i samband 
med workshop om bemötande 

December 2025 Nämndordförande 

6) Högre examensgrad och kortare tid till 
examen 

Fördjupad analys December 2025 PPG-ordförande 

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

7a) Identifiera lämpliga kurser 
 

Juni 2025 PPG-ordförande 

7b) Införa undervisande och examinerande 
moment 

Juni 2026 PPG-ordförande 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Masterprogrammet Computer Science (6MICS) 
Närvarande vid dialogen 30/9-2022:  Johan Ölvander, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Tea Nygren, Patrick Lambrix, 
Sasan Keshmiri (studentrepresentant) 
 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  
 
 
 

 
x 

 Alla examensmål för masterexamen uppfylls på en basal nivå via de 
fyra obligatoriska kurserna och förstärks i olika grad via 
specialiseringarna. Hälften av studenterna väljer dock ingen 
specialisering. Alla studenter har en tydlig progression inom 
generiska färdigheter och inom specialiseringarna finns en tydlig 
progression i ämneskunnandet. För den som inte väljer en 
specialisering är ämnesfördjupningen oklar.  

Utformning och 
genomförande 

  
 
 
 

 
x 

 Utformningen och genomförandet ser i teorin bra ut. Studenterna 
tar aktiv del i sitt lärande, möter många varierade läraktiviteter och 
examinationsformerna är adekvata. Utbildningsmiljön, både den 
fysiska och tillgång till datorsalar och relevant mjukvara, fungerar 
väl. Trots detta är poängproduktionen låg jämfört med andra 
masterprogram och examensfrekvensen efter tre år efter nominell 
studietid är ca 25%. 

Forskningsanknytning  
x 

  Forskningsanknytningen fungerar bra och studenterna blir väl 
insatta i vetenskaplig metodik inom det datavetenskapliga området. 

Lärarkompetens  
x 

 

  Såväl lärarkompetensen som lärarkapaciteten är mycket god. 
Relevant professionskompetens samt god pedagogisk kompetens 
finns i lärarkollegiet. 

Arbetslivsperspektiv  
          x 

 

  Studenterna utvecklar sin yrkeskompetens kontinuerligt under 
programmet, exempelvis genom laborationer, projektuppgifter 
samt redovisningar. Omfattande samarbete finns med extern part, 
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Kommentar till måluppfyllelse: Alla examensmål berörs i dagsläget via de fyra obligatoriska kurserna och stärks i varierande grad via 
specialiseringarna och de valbara kurserna. Vidareutvecklingsförslaget att säkerställa att alla studenter når alla examensmål i tillräcklig omfattning och 
eventuellt stärka måluppfyllelsen för vissa mål välkomnas. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Masterprogrammet Computer Science är starkt förankrat i aktuell forskning och studenterna blir väl insatta i såväl datavetenskaplig 
forskningsmetodik som i professionsaspekter inom området. Lärarkompetensen är mycket hög och lärarkapaciteten mycket god. Studentsynpunkterna 
framkommer via flera kanaler. Mestadels uttrycker studenterna att de är nöjda, men framkommer kritik leder det till framtagande av 
förbättringsåtgärder. Vidareutvecklingsförslaget att se över hur CS-studenterna bättre kan påverka sin utbildning genom att direkt delta i 
programutvecklingsarbetet välkomnas. I sammanhanget bör särskild uppmärksamhet ägnas internationella studenters påverkansmöjligheter. 
Hållbarhetsperspektivet är välintegrerat i programmet. Hållbarhetsfrågor introduceras i termin 1 och återkommer sedan i flera kurser.  
 

 
 

vilket borgar för att studenterna får insyn i vad ett yrkesliv inom 
området innebär. 

Studentperspektiv  
x 
 

 

 
 

 Studenternas synpunkter framkommer via flera kanaler och en 
medvetenhet tycks finnas kring att just CSY-studenternas 
synpunkter måste identifieras och beaktas, vilket kan vara svårt när 
samläsning sker i hög grad. I Studentundersökningen 2022 samt i 
reflektionsdokumenten framkommer att studenterna generellt är 
nöjda med sin utbildning. Sämre helhetsbetyg i Evaliuate diskuteras 
och förbättringsförslag identifieras. 

Jämställdhetsperspektiv  
 
 
 

 

 
x 

 Generellt finns en stor övervikt av män både i studentgruppen och i 
lärargruppen. I dagsläget behandlas inte jämställdhetsperspektivet i 
programinnehållet, vilket måste hanteras. Dock finns inslag om 
social hållbarhet. Ett jämställdhetsperspektiv finns dock till del vid 
utformning och genomförande. 

Hållbarhetsperspektiv  
x 

  Hållbarhetsaspekter inom det datavetenskapliga området 
genomsyrar programmet. 



Dnr LiU-2022-00507    Sida 3 av 5  
    
 
I dagsläget är det oklart hur den ämnesmässiga progressionen säkras för de studenter som ej väljer en specialisering, vilket bör tydliggöras. Den låga 
poängproduktionen samt den låga examensfrekvensen fem år efter programstart bör analyseras vidare för att identifiera orsaker samt därefter vidta 
aktiva åtgärder. I dagsläget anges att jämställdhetsperspektivet inte lyfts i programinnehållet, vilket är angeläget att se över. Dock finns social 
hållbarhet med, vilket till del kan täcka jämställdhetsperspektivet. I övrigt finns en medvetenhet om jämställdshetsperspektivet vid utformning och 
genomförande. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Dekan  
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Handlingsplan för masterprogrammet i Computer Science 
 
Utifrån genomförd fakultetsdialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört. 
 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

 

Säkerställa måluppfyllelse 
och progression i 
ämneskunnandet för alla 
studenter för att uppfylla 
examenskraven för master.  

1. Undersöka hur det ska 
säkerställas 

2. Vidta åtgärder 

Juni 2024 PPG-ordförande via PPG  

Arbete för ökad 
genomströmning och 
examensfrekvens.  

1. Identifiera orsaker till 
låg genomströmning 
och examensfrekvens. 

2. Efter identifiering, 
vidta möjliga åtgärder 
för att höja 
genomströmning och 
examensfrekvens. 

Juni 2025 PPG-ordförande via PPG  

 
Studenternas 
direktrepresentation av en 
CS-student saknas i 
programplanegrupp och 
nämnd. 
 

 
1. Utreda hur synpunkter 

från CS-studenter kan 
tas till vara i 
programplanegruppen 

2. Implementera 
eventuella åtgärd 

 

Juni 2025 PPG-ordförande  
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Införa 
jämställdhetsperspektivet i 
programmet 

1. Undersöka om 
genusperspektiv finns i 
innehållet 

2. Implementera 
eventuella åtgärder 

Juni 2027 PPG-ordförande via PPG  

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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