
2019-02-28 
 

Dnr LiU-2018-02756 
BESLUT 

 
1(3) 

 
 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET  

 

FSF 19-2.14b 

Handlingsplan för Affärsjuridiska kandidatprogrammet, allmän inriktning 

Kommentar: Då det Affärsjuridiska kandidatprogrammet, Allmän inriktning i innevarande kvalitetssäkring endast behandlar huvudområdet 
Affärsrätt ska ny kvalitetsutvärdering av hela programmet genomföras under 2020.   

 
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?  

Måluppfyllelse Översyn över hur lärandemålen i samtliga kurser 
säkerställer måluppfyllelse av de nationella 
examensmålen med hjälp av fakultetens 
matrisverktyg 

Juni 2019 
 
 
 

Programansvarig 

Utformning och 
genomförande 

Säkerställ att samtliga kursmål examineras  HT 2019 Programansvarig, 
i samråd med kursansvarig lärare 
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Forskningsanknytning Rekrytering av disputerade lärare som undervisar 
på de affärsrättsliga programkurserna 

Pågående under 
förutsättning att 
finansiering är 
säkerställt 

Avdelningschef Affärsrätt 

 Översyn av kurslitteratur för att säkerställa 
forskningsanknytning 

HT 2019 Programansvarig 

 Öka mängden nationell och internationell 
vetenskaplig litteratur i den affärsrättsliga 
kurslitteraturen under beaktande av 
rättskällehierarkin och relevans för utbildningen 

VT 2020 Programansvarig, 
i samråd med kursansvarig lärare 

 Stärka studenternas vetenskapliga 
förhållningssätt genom förbättrad 
metodundervisning i kandidatuppsatskursen 
(pågående utvecklingsarbete) 

HT 2020 Programansvarig, 
i samråd med kursansvarig lärare 

Lärarkompetens Ny lärartabell per läsår 2017/18 Februari 2019 Programansvarig 

Arbetslivsperspektiv Öka antalet arbetslivsrepresentanter i 
programrådet 

Februari 2019 Programansvarig  

 Aktivt arbetslivsperspektiv i programråd genom 
att arbetslivs- och avnämarperspektiv behandlas 
kontinuerligt i programrådet och att ett 
programrådsmöte per år ägnas specifikt åt 
arbetslivsfrågor med relevans för programmen 

Genomförs från 
och med HT 
2019 

Programansvarig 
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Studentperspektiv Säkerställa att alla studenter erbjuds 
omexamination vid två provtillfällen per år 

VT 2019 Studierektor, i samråd med 
kursansvarig lärare och 
programansvarig 
   

 Ändring av kursplaner med avseende på att varje 
student bör garanteras minst tre provtillfällen på 
en och samma kurs under en tid av ett år 

HT 2019 Studierektor, 
i samråd med kursansvarig lärare och 
programansvarig. 

Utformning och 
genomförande 

Säkerställ att samtliga kursmål examineras  HT 2019 Programansvarig, 
i samråd med kursansvarig lärare 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och ordförande 
Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Mark Granberg, Eva 
Hemmungs Wirtén, Stefan Jonsson, Emma Linder och Sofia Ritenius. Därutöver har närvarit utbildningsledare Lena Pettersson 
(föredragande), kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, 
OFR/S och Carine Signoret, SACO-S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan           Åsa Danielsson 
            Prodekan 
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