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Handlingsplan för masterprogrammet IT och Management (ITM) 

Utifrån genomförd dialog och bedömningsmatris 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 
utvecklingen genomförs?  

MÅLUPPFYLLELSE 
 
1) De lokala målen i 

utbildningsplanen ska ses 
över 

 
 
Granska de lokala målen mot de nationella målen, i syfte att ta bort 
lokala mål som utgör del av ett nationellt mål. Detta görs i samband 
med att ny utbildningsplan läggs in i Bilda inför antagning till 
ht2021. 

 
 
Ht 2020 

 
 
Programansvarig och 
studierektor. 
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2) Måluppfyllelse för 
respektive studiebakgrund 
ska säkerställas 

Fördjupad analys av måluppfyllelse för respektive studiebakgrund 
ska genomföras. Studenternas olika bakgrunder, kopplat till både 
mål och kursinnehåll, ska kartläggas. Baserat på denna analys ska 
förslag på vidareutveckling tas fram för master- respektive 
magisterexamen. 

 
Utbildningen ska säkerställa att studenter med förkunskaper från 
civilekonomutbildningen, företagsekonomi, personalvetenskap och 
eventuellt andra utbildningar når målet om väsentligt fördjupade 
kunskaper inom vissa delar av huvudområdet informatik. 
 
Utbildningen ska säkerställa att studenter med utbildningsbakgrund 
i informatik för masterexamen når målet om brett kunnande inom 
området. 
 
Utbildningen ska säkerställa att samtliga studenter når målet om att 
visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet informatik. 
 
Kursplanerna ska revideras så att de visar vad studenterna faktiskt 
gör i kurserna och därmed visar på mer specifika mål och hur dessa 
bidrar till att säkerställa de nationella examensmålen. 
 
Målet om att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter ska ges ett 
ökat fokus i utbildningen, bland annat genom att de etiska 
aspekterna skrivs fram tydligare i kursplanerna. 
 
Målet om att visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur 

Ht 2022 Programansvarig,  
i samråd med studierektor. 
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den används är svagare utvecklat i utbildningen och ska säkerställas 
så att alla studenter har möjlighet att nå målet. 
 
Utbildningen ska säkerställa att studenterna har möjlighet att nå 
delmålet att i internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 
de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper. 
 

UTFORMNING OCH 
GENOMFÖRANDE 
 
3) Ökat fokus på etik, 

jämställdhet och 
hållbarhet i utbildningen 

 
 
 
Utformning och genomförande bör relateras till förändringar vad 
avser de frågor som anges under måluppfyllelse. 
 
Kursinnehåll kopplat till etik, jämställdhet och hållbarhet ska 
förtydligas och vid behov stärkas i utvalda kurser, förslagsvis 
kurserna 725A28 - Praktik: samverkan, professioner och roller, samt 
725A36 – Elektronisk förvaltning som idé, praktik och teknik.  
 
Utbildningen ska säkerställa att lärandemål om hållbarhet skrivs in i 
kursplanerna och behandlas i utbildningen. 

 
 
 
Ht 2022 

 
 
 
Programansvarig,  
i samråd med studierektor 
och aktuella kursansvariga. 

4) Stärka studenternas 
möjlighet att nå djup och 
bredd på magisteråret 

Baserat på den fördjupade analysen av måluppfyllelse i relation till 
studenternas studiebakgrunder (punkt 2 ovan) genomförs 
förändringar i programmets kurser år 1.  

Ht 2023 Programansvarig,  
i samråd med studierektorer 
och kursansvariga. 
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FORSKNINGSANKNYTNING 
 
5) Förtydligat kursinnehåll 

kopplat till vetenskapligt 
förhållningssätt och annan 
forskningsöverbyggnad 

 
 
Kursinnehåll kopplat till vetenskaplig överbyggnad och 
vetenskapligt förhållningssätt ska göras mer explicit, även i 
kursplaner.   

 
 
Ht 2022 

 
 
Programansvarig,  
i samråd med kursansvariga. 

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

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamsson, Mattias Arvola, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa 
Danielsson (föredragande), Anika Ernvik, Mark Granberg, Emma Linder, Henrik Nehler, Per Simfors och Carl Schlyter. Därutöver har 
närvarit utbildningsledare Lena Pettersson (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Helena 
Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanten Rowena Sarinas Bladh, OFR/S.  
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan           

Åsa Danielsson 
           Prodekan  
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