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Handlingsplan för fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap  

 
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 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse 
Examensmål 3b och 5 
saknar explicita 
lärandemål, vilket bör 
införas i kursplanerna 

Åtgärdas vid revidering av kursplaner. V.T. 2020 Studierektor 

Utformning och 
genomförande. 
Utbildningen bör arbeta 
för att variera 
examinationsformerna 

Examinationsformer ses över för 
samtliga kurser. De nuvarande 
vanligaste formerna (obligatoriska 
seminarier och hemtentamen) 
kompletteras med andra 
examinationsformer. 

H.T. 2020. Studierektor 
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Utformning och 
genomförande. 
Kursplanerna är tio år 
gamla och behöver ses 
över och revideras. 

Samtliga kursplaner ses över och 
revideras. 

V.T. 2020 Studierektor 

Forskningsanknytning 
Aktivt arbeta för att 
involvera fler aktiva 
forskare i utbildningen 

Fler aktiva forskare kommer att 
involveras i kurserna.   

V.T. 2020 och 
kontinuerligt. 

Studierektor 

Lärarkompetens. 
Studenterna möter många 
olika lärare, men den 
mesta undervisningstiden 
står en lärare för. För att 
undvika sårbarhet bör 
undervisningstiden i 
större utsträckning 
fördelas mellan fler 
lärare. 
 

Undervisningstiden kommer att 
fördelas på fler lärare. Konkret 
kommer fler lärare att dela på 
kursansvar och handledning av 
uppsatser. 
 
 

H.T. 2020. Studierektor 

Hållbarhetsperspektiv 
Hållbarhetsperspektivet 
bör explicitgöras i 
kursplaner. 

Hållbarhetsperspektivet explicitgörs i 
kursplanerna när dessa revideras. 

V.T.2020. Studierektor 
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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 fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamsson, Kim Axelsson, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), Anika 
Ernvik, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Stefan Jonsson, Henrik Nehler och Mattias Villani. Därutöver har närvarit utbildningsledare, 
bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), 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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