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Handlingsplan för fristående kurser i Tillämpad etik 

 

 

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?  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 
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Utformning och 

genomförande  

Behov av att skilja mellan 

de olika nivåer som 

samläser kurser betonas. 

Behovsinventering av 

arbetsformer/läraktiviteter som kan 

användas för att ytterligare särskilja 

nivåerna grundläggande- och 

avancerad nivå i gemensamma 

(samlästa) kurser.  

 

Implementering av 

arbetsformer/läraktiviteter som kan 

användas för att ytterligare särskilja 

grundläggande- och avancerad nivå i 

gemensamma (samlästa) kurser.  

Augusti 2019 

 

 

 

 

 

 

Juni 2020 

Enhetschef 
 

 

 

 

 

 

Enhetschef 

Utformning och 

genomförande  

Kurser ska 

innehållsmässigt 

motsvara den kompetens 

som de lärare, vilka 

undervisar i fristående 

kurs i tillämpad etik, 

omfattar. 

Översyn av kursutbudet och kursernas 

innehåll utifrån samhällets behov. 

December 2019 Enhetschef 
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Utformning och 

genomförande  

Undervisningen bedöms 

som sårbar i och med att 

endast ett mycket 

begränsat antal lärare 

undervisar.   

Inventering av möjlig samverkan med 

andra avdelningar vid LiU. 

Juni 2019 Enhetschef 
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Arbetslivsperspektivet 

De fristående kurserna i 

tillämpad etik saknar idag 

en tydlig 

arbetslivsanknytning, 

vilket behöver utvecklas. 

Lärdomar från avnämare/potentiella 

avnämare inhämtas via avnämare i det   

programråd för magisterprogrammet i 

tillämpad etik som inrättas under vt19. 

 

Det inrättade programrådet för 

magisterprogrammet ska verka för 

arbetslivsanknytning även för 

fristående kurs. 

 

Möjligheter att i större grad knyta 

företrädare från arbetslivet till kurser 

undersöks liksom att i ökad grad 

inkludera gästföreläsare från 

avnämare, studiebesök, 

fallbeskrivningar och/eller uppdrag 

från relevant yrkesverksamhet i 

kurserna. 

 

Maj 2019 

 

 

 

 

Maj 2020 

 

 

 

 

Maj 2020 

Enhetschef i samråd med 

programansvarig för 

magisterprogrammet i tillämpad 

etik 

 

Programansvarig 

 

 

  

 

Enhetschef i samråd med 

programansvarig för 

magisterprogrammet i tillämpad 

 

 

 

 

Enhetschef 

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


