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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Fastställande av handlingsplaner för utbildningar 

som utvärderats 2018 vid tekniska fakulteten, samt 

information om Fakultetsanalys 
 

Bakgrund 

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 tidplan för 6-årscykeln (Dnr LiU-2017-

03651). 

 

För varje utbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport upprättas. Under 

2018 har ett Högskoleingenjörsprogram, 8 kandidatprogram och två 

forskarutbildningar utvärderats. Fakultetsledningen har vidare genomfört dialoger 

med programnämnderna och representanter från forskarutbildningsämnena 

rörande rapporterna. Dialogerna har resulterat i en Bedömningsmatris för 

respektive utbildning som sedan legat till grund för handlingsplaner. 

 

Enligt modellen ska dekanen årligen återrapportera till rektor de kvalitetsrapporter 

samt fastställda handlingsplaner som upprättats under året. Till detta ska dekanen 

också inlämna en kortare sammanfattande analys över de till rektor inlämnade 

handlingarna. I den sammanfattande analysen ska i första hand 

utvecklingsområden men även styrkor lyftas fram.   

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa handlingsplaner för de utbildningar som utvärderats under 
2018 enligt bilaga. 

- att föra till protokollet att man informerats om dekanus Fakultetsanalys av 
genomförda utbildningsutvärderingar 2018 (Dnr LiU-2018-03850). 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Handlingsplaner för berörda utbildningar 
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Delges: 

Rektor 

Prorektor 

Utbildningsrådet 

Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 

Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande och föredragande, ledamöterna Nicolette Lakemond (föredragande), 

Helena Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Nahid Shahmehri, Svante 

Gunnarsson, Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Elin Mattsson och Lina Grudd. 

Vidare har närvarit fackliga företrädare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, 

studeranderepresentant Ellen Forsberg, kanslichef Annalena Kindgren samt 

styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för programmet högskoleingenjör datateknik 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 

Datum: 2018-10-05 

Närvarande vid dialogen: Tea Nygren, Inger Erlander Klein, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 

arbetssättet med kurs- och 

programmatriser gör troligt att 

studenterna uppnår 

examensmålen 

Löpande arbete med 

kvalitetssäkring av kursmatriser. 

Fakultetsgemensamt arbete med 

kursmatriser och reviderad Syllabus 

planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på 

studentaktiva utbildningsformer 

redovisas. Varierade 

examinationsformer. 

Genomströmningen är påfallande låg 

och studietiden ofta betydligt över 

nominell tid 

Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 

god och förutsättningarna för ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

likaså. 
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Lärarkompetens Lärarkompetensen är god. 

Kapaciteten något ansträngd 

inom vissa delar. Ca 30% av 

lärargruppen har erfarenhet från 

yrkesverksamhet utanför 

akademin 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen 

framkommer i flera av kurserna 

och i projekt 

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 

goda och kurserna förefaller 

fungera överlag bra. Nöjdhet med 

utbildning, yrkeslivskoppling och 

helhet följer LiTH-normen. 

.  

Jämställdhetsperspektiv Ett antal insatser görs. Betydande kvantitativ obalans ffa i 

studentgruppen. Insatser görs för 

att öka endelen kvinnliga lärare. 

Kvantitativ obalans kräver 

långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Söktrycket är tämligen gott men könsbalansen är skev. Meritvärdet för sist antagen är också tämligen gott men varierar en del mellan 
åren vilket möjligen indikera att antalet antagna ligger på gränsen för vad som är rimligt. Poängproduktionen första terminen är låg; 
bättre senare terminer men andelen som tar examen är anmärkningsvärt låg och tiden för att nå examen i många fall betydligt över 
nominell studietid (detta även om det finns mätosäkerhet insiffrorna). 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Yrkeslivskopplingen 
bedöms god. Lärarkapaciteten är dock något ansträngd inom delar av verksamheten. Studenternas synpunkter beaktas och både 
kursvärderingar och studentundersökningar indikerar att studenterna är nöjda med utbildningen. Söktrycket är tämligen gott men 
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könsobalansen är betydande. Det största problemet därutöver synes vara den låga genomströmningen och den, i många fall, långa 
studietiden, som i båda fallen behöver analyseras för att sedan kunna vidta åtgärder. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 

Dekan 
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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.   

År 2017 skrev El en kvalitetsrapport och därtill hörande handlingsplan. Flera av målen i handlingsplanen för EL gäller även för DI och arbetet 

med dessa mål har påbörjats i den gemensamma programplanegruppen för EL och DI. Bland annat handlar det påbörjade arbetet om 

genomströmning. 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Status 

Kvaliteten i IUAE-

matriserna bör höjas; det är 

lite för stor 

interbedömarvariabilitet i 

tolkningen av CDIO/LiTH 

syllabus. 

Hösten 2018 har LiTH:s 

styrelse beslutat om en ny 

utvidgad LiTH syllabus. 

Arbetet med att sprida 

kännedom om den är redan 

påbörjat. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 
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Genomströmningen är 

påfallande låg och 

studietiden ofta betydligt 

över nominell tid 

Nämnden beslutade 2018-09-

11 om mål under 

mandatperioden. Mål nr 1 är 

att utan att sänka kvaliteten, 

öka genomströmningen med 

10 procentenheter i de 10 

obligatoriska kurser som 2015-

17 haft sämst genomströmning 

av nämndens samtliga kurser. 

Av dessa kurser är det minst 

en DI-kurs. 

December 2020 Programnämndsordföranden via 

PPG 

Systemstöd för 

alumniuppföljningar önskas. 

Bevaka det LiU-gemensamma 

arbetet. 

Uppföljning 

hösten 2019. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 

Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten:  

Utarbeta en process för 

hantering av 

reflektionsdokumenten.  

1. Processen för

hantering av

reflektionsdokument

på institutionerna bör

belysas.

2. Nämndens process för

utvärdering av

programmet via

reflektionsdokumenten

behöver utvecklas.

1. Mars

2019.

2. Hösten

2019.

Programnämndsordföranden via 

LGU 
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Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten: 

Utvärdera processen för 

att hantera 

reflektionsdokumenten. 

Dialog i LGU. Hösten 2020. Programnämndsordföranden via 

LGU 

Förbättra balansen på DI-

programmet 

Nämnden beslutade 2018-

09-11 om mål under

mandatperioden. Mål nr 3 är

att öka andelen registrerade

kvinnor på D, IT, U, Di, IP

med 10 procentenheter

2018-2020 jämfört med

2015-17.

Nämnden har ännu inte 

beslutat vilka aktiviteter som 

ska genomföras, men det 

handlar framförallt om  

• Samarbete och

påverkansarbete

kommunikatörer

• Stötta studenterna

• Genomföra

bemötandeworkshop

för lärare

Löpande  Programnämndsordförenden via 

nämnd och 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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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för IP-programmet 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet Innovativ programmering 

Datum: 2018-10-05 

Närvarande vid dialogen: Tea Nygren, Inger Erlander Klein, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 

arbetssättet med kurs- och 

programmatriser gör troligt att 

studenterna uppnår 

examensmålen 

Löpande arbete med 

kvalitetssäkring av kursmatriser. 

Fakultetsgemensamt arbete med 

kursmatriser och reviderad Syllabus 

planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på 

studentaktiva utbildningsformer 

redovisas, liksom varierade 

studentaktiva 

examinationsformer. 

Genomströmningen är påfallande låg 

och studietiden ofta betydligt över 

nominell tid 

Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 

god och förutsättningarna för ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

likaså. 

2018-12-06 

DNR LIU-2018-02880
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Lärarkompetens Lärarkompetensen är god.. Ca 

30% av lärargruppen har 

erfarenhet från yrkesverksamhet 

utanför akademin 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen 

framkommer i flera av kurserna 

bl.a. i projekt.  

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 

goda och kurserna förefaller 

fungera överlag bra. Nöjdhet med 

utbildning och helhet följer 

LiTH-normen. Studenterna 

verkar särskilt nöjda med 

yrkeslivskopplingen. 

.  

Jämställdhetsperspektiv Ett antal insatser görs redan. Betydande kvantitativ obalans 

både i student- och lärargruppen 

trots olika aktiviteter. 

Kvantitativ obalans kräver 

långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Söktrycket är mycket gott men med stor övervikt män. Meritpoängen är relativt höga och jämna vilket stärker bilden av att söktrycket 
inte bara är gott utan även stabilt. Poängproduktionen är överlag  låg första terminen men, med viss variation, något bättre 
efterföljande terminer; sannolikt till del därför att ett antal studenter hoppar av studierna tidigt. Andelen studenter som tar ut 
programexamen är anmärkningsvärt låg. Mätosäkerhet föreligger vad gäller studietiden, men en ganska stor andel tar kring 4 år, eller 
längre, på sig att ta ut programexamen. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
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Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Yrkeslivskopplingen 
bedöms mycket god. Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och studentundersökningar indikerar att studenterna 
är nöjda med utbildningen, särskilt yrkeslivskopplingen. Söktrycket är mycket gott men könsobalansen är betydande. Det största 
problemet därutöver synes vara den låga genomströmningen och den, i många fall, långa studietiden, som i båda fallen behöver 
analyseras för att sedan kunna vidta åtgärder. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

TITEL 
UTGÅVA 

4(6) 

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?  

Kvaliteten i IUAE-

matriserna bör höjas; det är 

lite för stor 

interbedömarvariabilitet i 

tolkningen av CDIO/LiTH 

syllabus. 

Hösten 2018 har LiTH:s 

styrelse beslutat om en ny 

utvidgad LiTH syllabus. 

Arbetet med att sprida 

kännedom om den är redan 

påbörjat. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 

För få studenter tar examen. Analysera hur 

genomströmningen för de 

senaste kullarna ser ut. 

Diskussion i PPG för att se om 

vi kan göra fler insatser och 

hur vi kan påminna om vikten 

av att ta examen.  

December 2019 Programnämndsordföranden via 

PPG 

Fortsätta arbetet med att 

skapa en IP community och 

att uppmuntra till närvaro 

genom att uttnyttja bland 

annat IP:s egna datorsalar. 

Diskussion i PPG för att 

klargöra vad vi vill 

åstadkomma. 

Mars 2019 Programnämndsordföranden via 

PPG 
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Systemstöd för 

alumniuppföljningar önskas. 

Bevaka det LiU-gemensamma 

arbetet. 

Uppföljning 

hösten 2019. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 

Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten:  

Utarbeta en process för 

hantering av 

reflektionsdokumenten.  

1. Processen för

hantering av

reflektionsdokument

på institutionerna bör

belysas.

2. Nämndens process för

utvärdering av

programmet via

reflektionsdokumenten

behöver utvecklas.

1. Mars

2019.

2. Hösten

2019.

Programnämndsordföranden via 

LGU 

Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten: 

Utvärdera processen för 

att hantera 

reflektionsdokumenten. 

Dialog i LGU. Hösten 2020. Programnämndsordföranden via 

LGU 
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Förbättra balansen på IP-

programmet 

Nämnden beslutade 2018-

09-11 om mål under

mandatperioden. Mål nr 3 är

att öka andelen registrerade

kvinnor på D, IT, U, Di, IP

med 10 procentenheter

2018-2020 jämfört med

2015-17.

Nämnden har ännu inte 

beslutat vilka aktiviteter som 

ska genomföras, men det 

handlar framförallt om 

• Samarbete och

påverkansarbete

kommunikatörer

• Stötta studenterna

• Genomföra

bemötandeworkshop

för lärare

Löpande  Programnämndsordförenden via 

nämnd och 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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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap 
Datum: 2018-10-19 
Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Håkan Örman, Torun Berlind, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examensmålen 

Löpande arbete med 
kvalitetssäkring av kursmatriser 

Fakultetsgemensamt arbete med 
kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och 
genomförande 

Ett flertal exempel på aktivt lärande 
och varierade examinationsformer 
ges i rapporten  

Studentgruppen är liten och enskilda 
individer ger stor påverkan på totalen, 
men genomströmningen är påfallande låg 

Forskningsanknytning Mycket god forskningsanknytning i 
programmet 

Lärarkompetens Hög vetenskaplig och formell 
kompetens 

Erfarenhet och kompetens från 
yrkeslivet  utanför akademin 
behöver förstärkas 

Arbetslivsperspektiv Stark koppling till yrkeskarriär som 
doktorand och forskare 

Få exempel på samverkan med omgivande 
samhället, och få exempel på förankring i 
ett yrkesliv utanför akademin 

Studentperspektiv Kurserna får bra resultat i 
kursvärderingarna 

Nöjdhet med utbildning, 
yrkeslivskoppling och helhet är 
tydligt lägre än LiTH-normen och 
har en negativ utveckling.  
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Jämställdhetsperspektiv Variation i läraktiviteter. Inga 
signifikanta skillnader i 
studieresultat (men för dåliga 
prestationer generell 

Kvantitativ obalans både i student- 
och lärargruppen.  

Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Studentgruppen är relativt liten vilket gör att analysen av nyckeltal blir osäker, men det är generellt för få sökande vilket vissa år medför 
låga meritpoäng hos de sist antagna. Prestationerna första året är svaga, vilket sannolikt har att göra med att många kommer på att de 
vill göra något annat. Andelen som tar ut programexamen är mycket låg. Studietiden till examen är inte exceptionellt lång men det 
handlar om små tal vilket ger stora variationer mellan åren.  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning:  
Programmet har för få sökande och genomströmningen är påfallande låg men programmets innehåll i relation till examensmålen 
förefaller i huvudsak bra. Lärarkompetens och forskningsanknytning är god men yrkeslivskopplingen (utanför akademin) behöver 
stärkas. De enskilda kurserna verkar fungera bra men programtanken kan behöva stärkas och fokuseras vilket troligen skulle stärka 
känslan av gemenskap i studentgruppen. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 
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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 när det är genomfört.  

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Status 

Övergripande översyn av 
befintligt program 

Tillsätta arbetsgrupp för en 
övergripande översyn och 
nyskapande av program 

Okt 2018 Programnämndsordföranden 

Utkast till förslag på förändrat, 
alternativt nytt, attraktivt  
program med tydligare 
yrkeslivskoppling utanför 
akademin 

Inom ovanstående arbetsgrupp April 2019 Programnämndsordföranden 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av 
genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  
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Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammet i matematik 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Matematik 
Datum: 2018-10-19 
Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Håkan Örman, Torun Berlind, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår 
examensmålen 

Löpande arbete med 
kvalitetssäkring av kursmatriser 

Fakultetsgemensamt arbete med 
kursmatriser och reviderad Syllabus 
planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Varierade examinationsformer 
men med betoning på 
traditionell tentamen 

Ett antal exempel på studentaktiva 
former redovisas men behöver ev 
utvecklas vidare i det reguljära 
arbetet med programmet 

Genomströmningen är påfallande låg 

Forskningsanknytning Är i huvudsak god men kan 
förbättras vad gäller 
genomförande av forsknings- och 
utvecklingsprojekt 

Lärarkompetens Lärarkapacitet och kompetens är 
god. Finns även viss erfarenhet 
från yrkesverksamhet utanför 
akademin 
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Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Arbetslivsperspektiv Inslag från yrkeslivet utanför akademin 
bör förstärkas 

Studentperspektiv Goda kursvärderingar. Kurserna 
fungerar överlag bra 

Nöjdhet med utbildning, 
yrkeslivskoppling och helhet är 
signifikant lägre än LiTH-normen 
och har en negativ utveckling. 
Programtanken behöver fokuseras 
och förtydligas? 

Jämställdhetsperspektiv Inga signifikanta könsbundna 
skillnader i studieresultat (men 
däremot för dåliga prestationer 
generellt) 

Kvantitativ obalans både i student- 
och lärargruppen 

Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Studentgruppen är relativt liten vilket gör att analysen av nyckeltal blir osäker, men det är generellt för få sökande vilket vissa år medför 
låga meritpoäng hos de sist antagna. Prestationerna första året är svaga, vilket sannolikt har att göra med att många kommer på att de 
vill göra något annat. Andelen som tar ut programexamen är mycket låg. Studietiden till examen är inte exceptionellt lång men det 
handlar om små tal vilket ger stora variationer mellan åren. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet har för få sökande och genomströmningen är påfallande låg men programmets innehåll i relation till examensmålen 
förefaller i huvudsak bra. Lärarkompetens och forskningsanknytning är god men yrkeslivskopplingen (utanför akademin) behöver 
stärkas. De enskilda kurserna verkar fungera bra men programtanken kan behöva stärkas och fokuseras vilket troligen skulle stärka 
känslan av gemenskap i studentgruppen. 
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Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 
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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?  

Status 

Bättre balans avseende 
andel kvinnor och män 
på programmet 

Bredda arbetet med att rekrytera 
fler kvinnor till 
ingenjörsprogrammen till att även 
inkludera matematik- och 
naturvetenskapliga utbildningar  

Löpande arbete Programnämndsordförande via 
kommunikatörerna 

Bättre beaktan av de 
matematiska och 
naturvetenskapliga 
programmens natur 

Skapa en separat 
programplaneringsgrupp för 
programmen (FyN, Mat, MFYS 
och MMAT) 

PN april 2019 Programnämndsordförande 

Förbättrad stämning 
på programmet och 
sammanhållning 
mellan studenterna 

Tillsammans med MatNat-
sektionen utreda möjliga åtgärder 
för detta. Sektionsstyrelsen 
arbetar med detta under året. 

Hösten 2019 Programnämndsordförande via 
PPG 

Fler studenter som 
klarar studierna på 
nominell tid 

Identifiera flaskhalsar i 
programmet 

December 2019 Programnämndsordförande via 
PPG 
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Ökad insikt avseende 
forskning och 
utveckling  

Införa undervisning om planering 
(5.3) och genomförande (5.4)av 
forsknings- och 
utvecklingsprojekt i minst en 
obligatorisk kurs. 

Beslutat juni 2020 Programnämndsordförande via 
PPG 

Förbättrad insikt i 
studenternas 
förväntningar på 
undervisningen 

Utreda diskrepansen mellan 
kursvärderingar och 
studentundersökningar när det 
gäller programmets arbetsformer 
och förväntningarna på dess 
lärare 

Hösten 2020 Programnämndsordförande via 
PPG 

Förstärka aspekter av 
samhälleliga villkor 

Integrera inslag av samhälleliga 
villkor (5.1) i någon eller några 
kurser 

Beslutat juni 2021 Programnämndsordförande via 
PPG 

Förbättrad 
yrkeslivsanknytning 

I programmets olika spår 
identifiera kurser där externa 
samarbeten kan integreras och 
därefter genomföra detta 

Beslutat juni 2021 Programnämndsordförande via 
PPG 

Stärkt förtrogenheten 
med vetenskaplig 
rapportering 

Införa ytterligare moment 
avseende rapportering och 
redovisning av forsknings- och 
utvecklingsprojekt (5.5) 

Beslutat juni 2022 Programnämndsordförande via 
PPG 
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Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  



Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik 

Datum: 2018-10-16 

Närvarande vid dialogen: Lina Grudd, Karin Karltorp, Mathias Henningsson, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examens-
målen 

Löpande arbete med kvalitetssäkring 
av kursmatriser. 

Fakultetsgemensamt arbete 
med kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på student-
aktiva utbildningsformer 
redovisas. Prestationsgraden är 
tämligen god (undantaget första 
terminen). 

Hur examinationen genomförs 
redovisas inte i rapporten. 
Prestationsgraden första terminen är 
låg. Andelen studenter som tar ut 
programexamen är högre än på 
flertalet kandidatprogram men borde 
höjas. Genomströmningstiden till 
programexamen är väsentligen den 
nominella. 

Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 
god och förutsättningarna för ett 
vetenskapligt förhållningssätt 
likaså. 

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är 
överlag god. Få redovisar dock 
professionskompetens utanför 
akademin. 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen förekommer 
i kurser och i projekt. 

Noterbart att så många jobbar utanför 
flygsektorn efter examen. 

Studentperspektiv Ett relativt stort antal kurser har låga 
betyg i kursvärderingarna. 
Studenternas nöjdhet med utbildning, 
yrkesanknytning och helhetsindex 
ligger under LiTH-normen. 

2018-12-06
DNR LIU-2018-03634Bedömning och handlingsplan för kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik 
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Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Jämställdhetsperspektiv Studentgruppen är väsentligen 
balanserad och inga avvikelser i 
studieprestation verkar föreligga. 

Lärargruppen är mansdominerad. Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Söksiffrorna till programmet är i lägsta laget och har en negativ utveckling. Detta avspeglas också i meritpoängen för sist antagen, som blir allt 
lägre, vilket dock inte nödvändigtvis säger något om fördelningen i gruppen totalt sett. Poängproduktionen första terminen är låg, men ligger 
därefter på en rimlig nivå. Det finns inga väsentliga skillnader i prestation mellan könen. Ett alltför litet antal studenter tar programexamen. 
Studietiden till examen följer väsentligen den nominella tiden (det statistiska underlaget är dock begränsat eftersom programmet är relativt 
nytt). 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Utformningen av programmet 
uppvisar aktivt lärande men det är oklart, utifrån kvalitetsrapporten, hur examinationen genomförs. Programmet synes ha en god 
yrkeslivskoppling, men det framkommer visst missnöje i studentenkäten. Överhuvudtaget förefaller studenterna vara mindre nöjda med 
utbildningen än flertalet studenter vid fakulteten att döma av genomförda studentundersökningar. Kursvärderingarna följs upp och åtgärdas 
och flera kurser har goda omdömen, men det finns ett inte obetydligt antal obligatoriska kurser som fått låga omdömen av studenterna. De 
valbara kurserna verkar fungera bättre. Söktrycket är i svagaste laget och vikande. Genomströmning och prestationer är jämfört med flertalet 
andra kandidatprogram bättre, men skulle behöva höjas. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Ulf Nilsson 
Dekan 



 
Handlingsplan för FTL utifrån kvalitetssäkringsrapporten 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för kandidatprogrammet Flygtransport och logistik 

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?  

Måluppfyllelse 
Genomgång och analys av 
programmatrisen. 

Fakultetsgemensamt arbete med 
kursmatriser planeras under vt19. När 
detta arbete har genomförts analyseras 
programmatrisen.  

vt2020 PPG 

Utformning och genomförande 
Kartlägga hur examinationen genomförs på 
programmet. Tex, andel skriftliga och 
muntliga tentamina, andelen 
laborationsuppgifter och andelen 
projektuppgifter.  

Examinationsmomenten i 
programplanens obligatoriska kurser 
kartläggs och analyseras. 

ht2019 PPG 

Utformning och genomförande 
Prestationsgraden första terminen är låg 
och bör höjas, vilket även bör medföra att 
genomströmningen på programmet som 
helhet kan höjas.  

Första terminen på programmet gås 
igenom och lämpliga åtgärder vidtas. 

ht2020 PPG 
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Studentlivsperspektiv 
Ett relativt stort antal kurser har låga betyg 
i kursvärderingarna. Studenternas nöjdhet 
med utbildning, yrkesanknytning och 
helhetsindex ligger under LiTH-snittet. 

Kurser med låga betyg i 
kursutvärderingar följs upp och lämpliga 
åtgärder vidtas. 

ht2020 PPG 

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



LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för kandidatprogrammet i Biologi 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Biologi 

Datum: 2018-10-12 

Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Kia Ölvander, Karin Enander, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examens-
målen 

Löpande arbete med kvalitetssäkring 
av kursmatriser. 

Fakultetsgemensamt arbete 
med kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på 
studentaktiva utbildningsformer 
redovisas. Varierade 
examinationsformer, ofta kopplat 
till aktivt lärande, används. 

Andelen studenter som tar examen är 
högre än på flertalet kandidatprogram 
men borde ändå höjas, särskilt 
programexamen. Genomströmnings-
tiden till programexamen är god, men 
något sämre till annan examen. 

2018-12-06 
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Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 
god och förutsättningarna för ett 
vetenskapligt förhållningssätt 
likaså. 

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är 
överlag god. Viss professions-
kompetens redovisas. 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen förekommer 
i kurser och i projekt. Bra initiativ 
kring digitalisering. 

Kontakter med yrkeslivet förekommer 
i kurserna men yrkesrollen är mindre 
tydlig för studenterna. Dock har 
programplanen förändrats för att 
beakta synpunkter bl.a. från alumner i 
syfte att förstärka yrkeslivsaspekter. 

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 
goda och kurserna förefaller 
fungera överlag bra. Nöjdhet med 
utbildning och helhetsindex följer 
LiTH-normen. 

Studenternas nöjdhet med yrkeslivs-
kopplingen är lägre än LiTH-normen. 

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet 
beaktas i utbildningens upplägg 

Studentgruppen är kvinnodominerad 
och kvinnliga studenter presterar 
något bättre än männen. 
(Lärargruppen har dock väsentligen 
jämn könsbalans.) 

Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Söktrycket är svagt i förhållande till platsantalet och har en vikande utveckling. Det gör också att meritpoäng för sist antagen är låg och 
2017 och 2018 fanns inga behöriga reserver kvar. Studentgruppen har majoritet kvinnor. Genomströmningen är bättre än andra 
kandidatprogram, men både prestationsgraden åk 1 och andelen studenter som tar examen borde vara högre; särskilt andel som tar ut 
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programexamen och särskilt bland männen. Däremot är studietiden väsentligen den nominella för de som tar ut programexamen; 
något längre för de som tar ut annan examen.  

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Utformningen av 
programmet uppvisar aktivt lärande och varierade examinationsformer. Ambitionen att utveckla kompetens inom digitalisering är 
lovvärd. Yrkeslivskopplingen skulle dock kunna förbättras och har kanske redan gjort det i och med den nya programplanen. 
Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och studentundersökningar indikerar att studenterna är nöjda med 
utbildningen, men något mindre så med yrkeslivskopplingen i den gamla programplanen. Söktrycket är otillräckligt och vikande. 
Genomströmning och prestationer är jämfört med flertalet andra kandidatprogram bättre, men skulle behöva höjas; särskilt i gruppen 
män. Och särskilt vad gäller programexamen. 

Handlingsplan avseende Kandidatprogrammet i Biologi 

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? 

Komplettera programmatrisen 
då kursmatriser saknas för fem 
i programmet ingående kurser. 

Examinator för kurserna kontaktas och 
informationen inhämtas. 

September 2019 Utbildningsledaren 
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Se över enhetligheten i 
kursmatriserna och 
implementering av CDIO 
Syllabus 3.0. 

Workshops för lärarna om CDIO 
Syllabus 3.0. I övrigt föra dialog med 
enskilda lärare vid behov. 

Workshops: februari 2019. 
I övrigt löpande arbete. 

Programnämndsordföranden tillsammans 
med CDIO-koordinatorn och samtliga 
utbildningsledare 

Se över informationsinnehåll 
och kanaler för att nå vår 
målgrupp. 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

Undersöka orsaker till de 
manliga studenternas något 
lägre poängproduktion. 

Undersöka meritvärde från gymnasiet 
per kön. Utifrån resultatet bedöma om 
det finns något vi kan göra inom 
programmet för att motverka 
könsskillnader i studieresultat. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Identifiera eventuella 
”flaskhalskurser” på 
programmet. 

Undersöka vilka programkurser de som 
tar ut generell examen väljer att 
exkludera. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Systematisk läsning av 
reflektionsdokumenten som 
skrivs i samband med 
examensarbetena. 

En rutin för årlig genomgång av 
reflektionsdokumenten ska etableras. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Fortsatt värderingsarbete kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor. 

Bevaka implementeringen av 
fakultetens kurs i genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning. 
Dialog med lärarna ang genusperspektiv 
i grupprojektkurser. Särskilt bevaka alla 
kursutvärderingar och 
studentundersökningen med avseende 
på lika villkorsfrågor. Se även 
fakultetens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och lika villkor 
2017-2019. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med fakultetsledningen 
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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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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för kandidatprogrammet i Kemi – molekylär design 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Kemi – Molekylär design 

Datum: 2018-10-12 

Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Kia Ölvander, Karin Enander, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examens-
målen 

Löpande arbete med kvalitetssäkring 
av kursmatriser. Fördjupning saknas i 
oorganisk och fysikalisk kemi. 

Fakultetsgemensamt arbete 
med kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på 
studentaktiva utbildningsformer 
redovisas. Varierade 
examinationsformer, ofta kopplat 
till aktivt lärande, används. 

Genomströmningen skulle behöva 
höjas ss bland männen. Genom-
strömningstiden till programexamen 
är väsentligen den nominella, medan 
generell examen tar längre tid. 

Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 
mycket god och förutsättningarna 
för ett vetenskapligt 
förhållningssätt likaså. 

DNR LIU-2018-02717 
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Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är 
god. Dokumenterad professions-
kompetens är dock begränsad. 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen förekommer 
i kurser och i projekt. Bra initiativ 
kring digitalisering. 

Kontakter med yrkeslivet förekommer 
i kurserna men kan förstärkas. 

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 
goda och kurserna förefaller 
fungera överlag bra. Nöjdhet med 
utbildning, yrkeslivskoppling och 
helhetsindex följer väsentligen 
LiTH-normen (basen är dock 
liten). 

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet 
beaktas i utbildningens upplägg. 
Både student- och lärargruppen 
är tämligen välbalanserad. Men 
stor varians för studentgruppen. 

Prestationsgraden förefaller något 
bättre i gruppen kvinnor men basen är 
liten och data är inte entydiga. Genom-
strömningen till (någon) examen 
förefaller högre bland kvinnorna.  

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Studentgruppen är liten vilket gör att analysen av nyckeltal är vansklig att göra, men det är generellt för få sökande till programmet. 
Prestationerna i åk1 borde ligga på en högre nivå och, som det förefaller, särskilt bland männen. Andelen som tar ut programexamen är 
låg, men därutöver tar man även ut generell examen. Kvinnorna synes vara överrepresenterade. Studietiden till examen är väsentligen 
den nominella för programexamen, medan annan examen tar längre tid. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Utformningen av 
programmet uppvisar aktivt lärande och varierade examinationsformer. Ambitionen att utveckla kompetens inom digitalisering är 
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lovvärd. Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och studentundersökningar indikerar att studenterna är nöjda 
med utbildningen, även om antalet svarande gör siffrorna osäkra. Söktrycket är lågt. Genomströmning och prestationer förefaller 
behöva höjas; särskilt i gruppen män. Och särskilt vad gäller programexamen. 

Handlingsplan avseende Kandidatprogrammet i Kemi – Molekylär design 

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? 

Komplettera programmatrisen 
då kursmatriser saknas för fem 
i programmet ingående kurser. 

Examinator för kurserna kontaktas och 
informationen inhämtas. 

September 2019 Utbildningsledaren 

Se över enhetligheten i 
kursmatriserna och 
implementering av CDIO 
Syllabus 3.0. 

Workshops för lärarna om CDIO 
Syllabus 3.0. I övrigt föra dialog med 
enskilda lärare vid behov. 

Workshops: februari 2019. 
I övrigt löpande arbete. 

Programnämndsordföranden tillsammans 
med CDIO-koordinatorn och samtliga 
utbildningsledare 

Se över informationsinnehåll 
och kanaler för att nå vår 
målgrupp. 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

Se över progression inom 
fysikalisk/oorganisk kemi. 

Utreda möjligheter till att utöka 
fysikalisk/oorganisk kemi i 
programplanen genom modifiering av 
befintlig(a) kurs(er). 

Juni 2019 Programnämndsordföranden 
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Se över användning av 
originallitteratur inom 
programmets kurser. 

Närmare undersöka förekomst att 
originallitteratur i kurserna och föra en 
dialog med lärarna om eventuella behov 
av och möjligheter till utvidgning. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Förstärka programmets 
arbetslivsanknytning. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Undersöka orsaker till de 
manliga studenternas lägre 
poängproduktion. 

Undersöka meritvärde från gymnasiet 
per kön. Utifrån resultatet bedöma om 
det finns något vi kan göra inom 
programmet för att motverka 
könsskillnader i studieresultat. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Identifiera eventuella 
”flaskhalskurser” på 
programmet. 

Undersöka vilka programkurser de som 
tar ut generell examen väljer att 
exkludera. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Systematisk läsning av 
reflektionsdokumenten som 
skrivs i samband med 
examensarbetena. 

En rutin för årlig genomgång av 
reflektionsdokumenten ska etableras. 

December 2019 Programnämndsordföranden 
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Fortsatt värderingsarbete kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor. 

Bevaka implementeringen av 
fakultetens kurs i genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning. 
Dialog med lärarna ang genusperspektiv 
i grupprojektkurser. Särskilt bevaka alla 
kursutvärderingar och 
studentundersökningen med avseende 
på lika villkorsfrågor. Se även 
fakultetens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och lika villkor 
2017-2019. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med fakultetsledningen 

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





LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Bedömning och handlingsplan för kandidatprogrammet i Kemisk biologi 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i Kemisk biologi 

Datum: 2018-10-12 

Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Kia Ölvander, Karin Enander, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examens-
målen 

Löpande arbete med kvalitetssäkring 
av kursmatriser. 

Fakultetsgemensamt arbete 
med kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och genomförande Ett antal exempel på 
studentaktiva utbildningsformer 
redovisas. Varierade 
examinationsformer, ofta kopplat 
till aktivt lärande, används. 

Programmets upplägg gör det svårt att 
bedöma genomströmningen men en 
stor majoritet tar ut generell examen 
i.s.f. programexamen. Genom-
strömningstiden till programexamen
är något längre än den nominella, 
medan generell examen tar betydligt 
längre tid. 

2018-12-06 
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Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 
mycket god och förutsättningarna 
för ett vetenskapligt 
förhållningssätt likaså. 

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är 
god. Dokumenterad professions-
kompetens är dock begränsad. 

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen förekommer 
i kurser och i projekt. Bra initiativ 
kring digitalisering. 

Kontakter med yrkeslivet förekommer 
i kurserna men yrkesrollen är mindre 
tydlig för studenterna. 

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 
goda och kurserna förefaller 
fungera överlag bra. Nöjdhet med 
utbildning och helhetsindex följer 
väsentligen LiTH-normen. 

Studenternas nöjdhet med yrkeslivs-
kopplingen är lägre än LiTH-normen. 

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet 
beaktas i utbildningens upplägg. 
Både student- och lärargruppen 
är tämligen välbalanserad. 

Prestationsgraden förefaller något 
bättre i gruppen kvinnor men data är 
inte entydiga. Dock är 
genomströmningen till (någon) 
examen högre bland kvinnorna.  

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Söktrycket till KB öppen ingång har gått ned vilket också påverkar meritvärdet hos sist antagen vilken är relativt låg för att vara till ett 
civilingenjörsprogram. Det säger dock inte nödvändigtvis något om hur fördelningen ser ut totalt sett. Ht2017 fanns inga reserver. 
Andelen som väljer kandidatutgång är låg. Genomströmningstiden till programexamen är något längre än den nominella medan tiden 
till en annan examen (vilket är den stora gruppen) är avsevärt längre. Genomströmningen är svårbedömd eftersom man antas till öppen 
ingång och det är svårt att hänföra avhopp under åk 1 till specifik utbildning. Beaktandes denna osäkerhet är dock prestationsgraden åk 
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1 tämligen svag och det kvarstår även efter att man valt utgång. Det går heller inte riktigt att avgöra hur stor andel som tar ut examen, 
men det stora flertalet som gör det tar inte ut programexamen, vilket indikerar att det finns flaskhalsar i programplanen. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Utformningen av 
programmet uppvisar aktivt lärande och varierade examinationsformer.  Ambitionen att utveckla kompetens inom digitalisering är 
lovvärd. Yrkeslivskopplingen skulle dock kunna förbättras. Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och 
studentundersökningar indikerar att studenterna är nöjda med utbildningen, men något mindre så med yrkeslivskopplingen. 
Söktrycket är otillräckligt. Genomströmning och prestationer är på grund av programupplägget svårbedömda, men förefaller i båda 
fallen behöva höjas; särskilt i gruppen män. Och särskilt vad gäller programexamen. 

Handlingsplan avseende Kandidatprogrammet i Kemisk biologi 

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? 

Komplettering av 
programmatrisen då 
kursmatriser saknas för fem i 
programmet ingående kurser. 

Examinator för kurserna kontaktas och 
informationen inhämtas. 

September 2019 Utbildningsledaren 
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Översyn av enhetligheten i 
kursmatriserna och 
implementering av CDIO 
Syllabus 3.0. 

Workshops för lärarna om CDIO 
Syllabus 3.0. I övrigt föra dialog med 
enskilda lärare vid behov. 

Workshops: februari 
2019. I övrigt löpande 
arbete. 

Programnämndsordföranden tillsammans 
med CDIO-koordinatorn och samtliga 
utbildningsledare 

Se över informationsinnehåll 
och kanaler för att nå vår 
målgrupp. 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

Förstärka programmets 
arbetslivsanknytning. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Undersöka orsaker till de 
manliga studenternas lägre 
poängproduktion. 

Undersöka meritvärde från gymnasiet 
per kön. Utifrån resultatet bedöma om 
det finns något vi kan göra inom 
programmet för att motverka 
könsskillnader i studieresultat. 

December 2019 Programnämndsordföranden 

Identifiera eventuella 
”flaskhalskurser” på 
programmet. 

Undersöka vilka programkurser de som 
tar ut generell examen väljer att 
exkludera. 

December 2018 Programnämndsordföranden 

Alumnienkät Tillsammans med TBi-sektionen 
genomföra en gemensam enkät för alla 
KB- och TB-alumner 

Juni 2019 Programnämndsordföranden tillsammans 
med TBi-sektionen 

Systematisk läsning av 
reflektionsdokumenten som 
skrivs i samband med 
examensarbetena. 

En rutin för årlig genomgång av 
reflektionsdokumenten ska etableras. 

December 2019 Programnämndsordföranden 
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Fortsatt värderingsarbete kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor. 

Bevaka implementeringen av 
fakultetens kurs i genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning. 
Dialog med lärarna ang 
genusperspektiv i grupprojektkurser. 
Särskilt bevaka alla kursutvärderingar 
och studentundersökningen med 
avseende på lika villkorsfrågor. Se även 
fakultetens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och lika villkor 
2017-2019. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med fakultetsledningen 

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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Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammen i Möbeldesign/Möbelsnickeri/Möbeltapetsering 

Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande 

översyn 

Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och arbetssättet med 

kurs- och programmatriser gör troligt att 

studenterna uppnår examensmålen 

Löpande arbete med kvalitetssäkring 

av kursmatriser. Insatser behöver 

göras i lärargruppen i hur CDIO-

ramverket tillämpas. 

Fakultetsgemensamt arbete 

med kursmatriser och reviderad 

Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och 

genomförande 

Många studentaktiva utbildningsformer 

förekommer, liksom varierade examinationsformer. 

Andelen studenter som tar examen är relativt hög. 

Genomströmningstiden till examen är strax över 

nominell tid. 

Forskningsanknytning Forskningsanknytningen (och konstnärlig 

anknytning) bedöms tillfredsställande liksom 

förutsättningarna för ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är godtagbar på 

möbeldesign och snickeri.  

Lärarkapaciteten på tapetsering är 

underkritisk och verksamheten är 

sårbar. 

Arbetslivsperspektiv Utbildningen ger en god grund för det framtida 

yrkeslivet både som anställd och egen företagare. 

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt goda och kurserna 

förefaller fungera överlag bra. Nöjdhet med 

utbildning och helhetsindex är väl i paritet med 

LiTH-normen. 

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet beaktas i utbildningarnas 

upplägg. Studentgruppen har väsentligen jämn 

könsbalans men med viss variation mellan 

programmen. Lärargruppen likaså. 

Kvantitativ obalans kräver 

långsiktigt arbete på alla nivåer 

DNR LIU-2018-02808
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HANDLINGSPLAN 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Status 

Löpande arbete med 

kvalitetssäkring av 

kursmatriser. Insatser 

behöver göras i lärargruppen i 

hur CDIO-ramverket 

tillämpas.

1. Eventuell anpassning av nya

CDIO-mall för Malmstens

utbildningar.

2. Utbildning i CDIO för alla

lärare med stöd från CDIO-

koordinator (Svante

Gunnarsson).

3. Revidera alla kursplaner utifrån

nya CDIO-matrisen

Mars 2019 

April 2019 

Maj 2019 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare tillsammans med 

CDIO-koordiantor 

Kursansvariga i samarbete med 

Studierektor på Malmstens 

Lärarkapaciteten på 

tapetsering är underkritisk 

och verksamheten är sårbar.

1. Dialog med prefekten på IEI

2. Uppföljning av

anställningsläget inom

möbeltapetsering

Februari 2019 

Augusti 2019 

Utbildningsledare 

Utbildningledare 

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

genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  



Forskarutbildning Datalogi 
Bedömningsmatris 
Datum:  181122 

Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver 
mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Handledar- och 
lärarkompetens X 

Kritisk massa bland handledare som är aktiva i forskning på nationell såväl som 
internationell nivå. Årlig handledarworkshop. 

Forskarutbildningsmiljö 
X 

Årlig workshop för forskarstuderande. Förankring i nationell och internationell 
forskarmiljö. Forskningsseminarier. Forskarskolorna anses bidra positivt. 

Uppfyllelse av 
examensmål X 

Stödjande aktiviteter och rutiner finns för att säkerställa att examinationsmålen 
uppnås. 

Jämställdhet 
X 

Jämställdhetsperspektivet kan integreras ytterligare i forskarutbildningen. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling X 

Det finns tydliga strukturer och rutiner för planering och uppföljning. Något fler 
forskarstuderande avbryter sina forskarstudier utan examen i jämförelse med 
andra forskarutbildningsämnen. 

Doktorandperspektiv 

X 

Forskarstuderande är involverade och representerade i olika forum. 

Informationen till forskarstuderande ges/finns ofta på svenska medan många 
forskarstuderande inte behärska det svenska språket tillräckligt bra. 

Arbetsliv och 
samverkan X 

Industrisamverkan i forskningsprojekt. Bihandledare med industriell koppling. 

2018-12-06
DNR LiU-2018-03885
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
 
Nyckeltalen inkluderade genomströmning, examina per år, antagning av doktorander per år och inkluderade en analys av jämförelse mellan män och 
kvinnor. Mätetalen som togs fram inför dialogen med datalogi stöder beskrivningen av ämnet, men väcker några frågor kring genomströmning och 
bibehållning av kvinnliga doktorander. Nyckeltalen visade att något fler forskarstuderande avbryter sina forskarstudier utan examen än det som är 
vanligt. 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
 
Förslag:  
 
Forskarutbildningsämnet är välavgränsat och präglas av både djup och bred inom området.  Det finns ett systematiskt arbete med att bibehålla och 
utveckla kvalitet i forskarutbildningen inom datalogi. Det finns flera goda exempel som kan lyftas fram och sprida till fakultetens forskarutbildningar, 
tex ett väluppbyggt system med doktorandkurser och a ̊rliga workshops med doktorander och handledare, mentorsprogram, en uppföljning av 
doktorandernas publikationer inför disputation, etc. 
 
Vid nuläget finns det 44 aktiva doktorander antagna vid forskarutbildningsämnet och goda möjligheter för doktorandinflytande. 
     
Inför dialogen med forskarutbildningsämnet begärdes samtliga individuella studieplanerna för ett antal slumpmässigt valda doktorander. De 
insamlade ISPerna tillsammans med den årliga fakultetsuppfölningen av ISPer visar att arbetet med ISPer fungerar väl, dock finns funderingar att 
arbeta vidare med mallen för ISP så att den blir mindre komplext. Bedömningsområden som handledar- och lärarkompetens, forskarutbildningsmiljö, 
uppfyllelse av examensmållen, samt arbetsliv och samverkan bedöms fungera bra. Forskarutbildningsämnet kommer att arbeta vidare med 
jämställdhetsintegrering, doktorandsperspektivet och bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. 
 
Sammanfattningsvis bedöms forskarutbildningen i Datalogi hålla hög kvalitet. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Underskrift dekan 
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Handlingsplan för DATALOGI 

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 när det är genomfört.  

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Integration of the gender 
equality perspective into 
the PhD education 
process. 

This is a difficult goal and we certainly need 
coordination at faculty level and help in order 
to derive meaningful concrete goals. The 
concrete ways to achieve this have to be 
worked out. 

December 2020 Prefekt, Forskarstudierektor 

Updating of the ISP forms The ISP should be simplified so that they 
become both easier to fill in and to read. 
Moreover, by becoming simpler they also will 
better fulfil their goal. 

We are going to work together with the 
PhD student representatives and the members 
of FANS in order to work out a draft. This 
draft will be discussed in the PhD advisors’ 
workshop. 

December 2019 Prefekt, Forskarstudierektor 





Forskarutbildning Hållbara system 
Bedömningsmatris 
Datum:  181122 

Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver 
mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Handledar- och 
lärarkompetens X 

Kritisk massa bland handledare som är aktiva i forskning på nationell såväl som 
internationell nivå. Nästan jämn könsfördelning bland handledare. 

Forskarutbildningsmiljö 
X 

De två inriktningarna på ASP jobbar relativt oberoende och samordningen av 
aktiviteterna mellan inriktningar kan förbättras. Andelen obligatoriska kurser 
kan ses över. 

Uppfyllelse av 
examensmål X 

Måluppfyllelsen följs upp tydligt i ISP. Eventuellt kan medvetenheten om 
examinationsmålen ökas något. 

Jämställdhet 
X 

Den kvantitativa könsfördelningen är god. Jämställdhetsperspektivet kan dock 
integreras ytterligare i forskarutbildningen. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling X 

ISP är i många fall viktig för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Rutinerna 
kring ISP kan utvecklas vidare för att säkerställa att alla ISP uppdateras 
regelbundet och att progressionen tydliggörs.  

Doktorandperspektiv 
X 

Doktorander medverkar i olika forum och kan påverka forskarutbildningen. 

Arbetsliv och 
samverkan X 

Industrisamverkan i forskningsprojekt. Långsiktig fokus på samverkan. 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Nyckeltalen inkluderade genomströmning, examina per år, antagning av doktorander per år och inkluderade en analys av jämförelse mellan män och 
kvinnor. Mätetalen som togs fram inför dialogen med hållbara system stöder beskrivningen av ämnet, och pekar på att ämnet jobbar aktivt med 
genomströmning och att antalet kvinnliga och manliga doktorander har varit ganska jämnt under de senaste tio åren. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Förslag: 

Forksarutbildningen Hållbara system är ett välavgränsat forskarutbildningsämne som präglas av nationella och internationella samarbeten inom 
akademin och företag. Det finns ett systematiskt arbete med att bibehålla och utveckla kvalitet. Kvalitetsrapporten lyfter frågan om sammanslagningen 
av de tidigare ämnena Energisystem och, Miljömanagement och Miljöteknik.  

Vid nuläget finns det 27 aktiva doktorander antagna vid forskarutbildningsämnet hållbara system och goda möjligheter för doktorandinflytande. Inför 
dialogen med forskarutbildningsämnet begärdes samtliga individuella studieplanerna för ett antal slumpmässigt valda doktorander. De insamlade 
ISPerna tillsammans med den årliga fakultetsuppfölningen av ISPer visar att arbetet med ISPer fungerar väl och under de senaste åren har 
institutionen fokuserat på arbetet med upprättande och uppföljning av ISPerna. Det finns möjligheter för förbättring i processen med ISP, som tex att 
förtydliga syftet med ISPn som ett planeringsverktyg.  

Bedömningsområden som handledar- och lärarkompetens, jämställdhetsintegrering, uppfyllelse av examensmållen, samt arbetsliv och samverkan 
bedöms fungera bra. Forskarutbildningsämnet kommer att arbeta vidare med forskarutbildningsmiljö, jämställdhetsperspektiv och 
bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. 

Sammanfattningsvis bedöms forskarutbildningen i Hållbara system hålla hög kvalitet. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Underskrift dekan 
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Handlingsplan för forskarutbildningen i Hållbara system

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 när det är genomfört.

Vad ska
åtgärdas/utvecklas?

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart? Vem ansvarar för att
åtgärden/utvecklingen
genomförs?

Fastställ samordnare för ASP Dialog med handledarkollektiv,
fakultet och prefektur

Januari 2019 Avdelningschefer

Formativ utvärdering av sex
år med gemensam ASP

Utvärdera vad som varit bra
och vad som kan göras bättre
med en gemensam ASP.  Görs
via:

 Workshop med
handledarkollektiv

 Workshop med
doktorander

 Workshop för
doktorander och
handledare

September 2021 Avdelningschefer
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Intern utvärdering, samt
revision av ASP, specifika
skrivningar, kurskrav,
industridoktorander,  etc.

Workshop med
handledarkollektiv, synpunkter
från doktorandgrupp

Juni 2019 ASP-samordnare

Handledarmöten om
handledning och
forskarutbildning,

Workshop med
handledarkollektiv med stående
punkter:
Handledning, hur kan
processen utvecklas
Forskarutbildningens beroende
av extern finansiering
Rimlig nivå på kommande
avhandlingar
Doktorandkurser, t.ex. Lära sig
söka finansiering

Kontinuerligt arbete, ca 1
ggr/år

Avdelningschefer

Självreflektion Lärandemål Ta fram en rutin för
självreflektion 6 månader innan
disputation utifrån examensmål
i HF

Juni 2019 ASP-samordnare
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Lika villkor Fortsätta att främja arbetet
med lika villkor, utifrån det
interna arbetet vid de vid
Hållbara System verksamma
avdelningar, såväl som utifrån
direktiv och riktlinjer från
rektorskansli och regering.

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer

Lika villkor Eftersträva fortsatt jämlik
representation i betygsnämnder
för de avhandlingar som ska
läggas fram inom HS, i
referensgrupper, lärare i
doktorandkurser,
projektbemanning etc. Rimlig
förväntan på könsfördelning
40/60 bland handledare.

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer

Fysisk arbetsmiljö Samla alla doktorander inom
FUÄ-MMMT i samma miljö.

Augusti 2019 Prefektur & avdelningschef

Ta fram vägledning för
initialt
planeringsseminarium, 90 %
seminarium för lic, alt. 60 %-
seminarium, samt 90 %-
seminarium inför disputation

Workshop med
handledarkollektiv

Juni 2019 ASP-samordnare
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