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Handlingsplan för huvudområdet Engelska 

 
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?  

Arbetslivsperspektivet Uppföljning av alumners erfarenheter December 2019 Enhetschef 

Arbetslivsperspektivet 
– lärdomar från 
avnämare/potentiella 
avnämare 
 

Samarbete med programråd för det 
nyligen inrättade kandidatprogrammet 
Språk, litteratur, medier (SLM) 

Januari 2021 
 
(då studenter som valt 
Engelska som fördjupning 
på SLM-programmet 
hunnit läsa 3 terminer 
engelska) 

Enhetschef med stöd av ämnet 
engelskas ledamot i programrådet 
för SLM 

Arbetslivsperspektivet 
– utveckla möjligheter 
till praktik 

Samarbete med programråd för det 
nyligen inrättade kandidatprogrammet 
Språk, litteratur, medier (SLM) 

December 2022 
 
(då studenter som valt 
Engelska som fördjupning 
på SLM-programmet haft 
möjlighet till praktik) 

Enhetschef med stöd av ämnet 
engelskas ledamot i programrådet 
för SLM 
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Forskningsanknytning Ge studenter mer tid med biträdande 
professor i ämnet Engelska 

Juni 2019 Enhetschef med stöd av biträdande 
professor i engelska 

Måluppfyllelse Fortsatt säkerställande av att de 
nationella examensmålen uppfylls 
genom kontinuerlig revidering av 
kursplaner 

December 2024 Enhetschef 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till 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; Mattias Arvola, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), Mark 
Granberg, Stefan Jonsson, Emma Linder, Sofia Ritenius och Carl Schlyter. Därutöver har närvarit utbildningsledare Lena Pettersson 
(föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, koordinator och sekreterare Dana 
Vagner samt fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine Signoret, SACO-S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan          Åsa Danielsson 
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