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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?  
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Måluppfyllelse mål 2 Genomgång och revidering av 
kursplaner avseende vetenskaplig 
metod.  
Görs i samband med övergripande 
översyn och revidering av samtliga 
kursplaner. 

December 2018 
733A64 
733A41 
733A42 
733A44 
Juni 2019 
733A45 
733A46 
733A47 
733A48 
733A27 
December 2019 
733A69 
733A50 
733A49 
733A51 
733A59 

Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 
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Måluppfyllelse mål 5 Genomgång och revidering av 
kursplaner avseende förmåga att i 
olika sammanhang, nationellt och 
internationell och i dialog med olika 
grupper, redogöra för egna slutsatser 
och den kunskap och de argument som 
ligger till grund för dessa.  
Görs i samband med övergripande 
översyn och revidering av samtliga 
kursplaner. 

December 2018 
733A64 
733A41 
733A42 
733A44 
Juni 2019 
733A45 
733A46 
733A47 
733A48 
733A27 
December 2019 
733A69 
733A50 
733A49 
733A51 
733A59 

Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 
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Måluppfyllelse mål 7c Genomgång och revidering av 
kursplaner avseende förmåga att göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta 
etiska aspekter. 
Görs i samband med övergripande 
översyn och revidering av samtliga 
kursplaner. 

December 2018 
733A64 
733A41 
733A42 
733A44 
Juni 2019 
733A45 
733A46 
733A47 
733A48 
733A27 
December 2019 
733A69 
733A50 
733A49 
733A51 
733A59 

Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 
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Måluppfyllelse mål 8 Genomgång och revidering av 
kursplaner avseende insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar och människors ansvar 
för hur den används.  
Görs i samband med övergripande 
översyn och revidering av samtliga 
kursplaner. 

December 2018 
733A64 
733A41 
733A42 
733A44 
Juni 2019 
733A45 
733A46 
733A47 
733A48 
733A27 
December 2019 
733A69 
733A50 
733A49 
733A51 
733A59 

Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 
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Måluppfyllelse mål 9 Genomgång och revidering av 
kursplaner avseende förmåga att 
identifiera eget behov av ytterligare 
kunskap samt att ta ansvar för den 
egna kunskapsutvecklingen.  
Görs i samband med övergripande 
översyn och revidering av samtliga 
kursplaner. 

December 2018 
733A64 
733A41 
733A42 
733A44 
Juni 2019 
733A45 
733A46 
733A47 
733A48 
733A27 
December 2019 
733A69 
733A50 
733A49 
733A51 
733A59 

Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 

Utformning och 
genomförande: Uttag 
av examina är relativt 
låg inom programmet 

Utveckla rutiner för uppföljning av 
studenters prestationer i syfte att 
identifiera om det finns särskilda 
kurser/moment som huvudsakligen 
förklarar genomströmningssiffrorna. 

Juni 2019 Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och studievägledare 

Utformning och 
genomförande: Uttag 
av examina är relativt 
låg inom programmet 

Särskild uppföljning avseende 
genomströmning termin 3 samt utifrån 
resultatet av uppföljningen vidta 
lämpliga åtgärder.  
 

Juni 2019 Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och studievägledare 
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Utformning och 
genomförande: Uttag 
av examina är relativt 
låg inom programmet 

Tydliggör hur deadlines och 
kompletteringar av 
examinationsuppgifter hanteras.  
 

Juni 2019 Programansvarig i samverkan 
med studierektor (Statsvetenskap) 
och lärarkollegiet 

Studentperspektiv: 
Svarsfrekvensen på 
elektronisk 
kursvärdering (KURT) 
har varit låg. 

Utveckla former för återkommande 
dialoger mellan programledning, 
lärare och studenter, i vilka 
studenternas synpunkter på 
utbildningen kan framföras och 
tillvaratas.  

December 2018 Programansvarig i samråd med 
studierektor (Statsvetenskap), 
lärarkollegiet samt studenter och 
studentsektion (FLiNS) 

 
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; Lena Adamson, Mattias Arvola, Mathias Broth, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Eva Hemmungs Wirtén, 
Stefan Jonson, Emma Linder, Sofia Ritenius, Carl Schlyter och Mattias Villani. Därutöver har närvarit universitetslektor Peter Nilsson 
(föredragande), utbildningsledare Lena Pettersson (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta 
Einarsson, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine 
Signoret, SACO-S. 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan 
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