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Handlingsplan för Konstvetenskap och Visuell kommunikation – fristående kurser på 
avancerad nivå  

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 (vilken funktion) som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vem ansvarar 
för...” anger flera ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att programansvarig har det 
övergripande ansvaret men att studierektorer (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 

Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   
 
KONSTVETENSKAP 4 (717A01) 
 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? 
 

När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse Kursplanen ska revideras efter nya 
riktlinjer (Dnr LiU-2020-04501) 
Kursplanen ska säkerställa att de 
nationella målen följs inkl. 
forskningsetiska frågor. 

HT 2022 Studierektor i samarbete med 
kursansvarig 
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Utformning och 
genomförande 

Uppsatsarbetet ska styras upp mer, 
införa ex. halvtidsseminarium. 
Studentvolymen behöver ökas – f o m 
VT 2021 ges 717A01 på campus samt 
distans.  

VT 2022 Studierektor i samarbete med 
kursansvarig 

Lärarkompetens Lärartabellen behöver revideras. VT 2021 Studierektor 

Arbetslivsperspektiv Underhålla kontakten med mentorer & 
alumner samt initiera grupper på 
sociala medier samt återträffar.  

VT 2023 Studierektor i samarbete med 
kollegiet och alumner. 

Studentperspektiv Öka studeranderepresentation samt 
verka för högre deltagande i 
utvärderingar som Evaliuate genom att 
exempelvis avsätta tid för detta i 
samband med undervisningsmoment. 

VT 2022 Studierektor i samarbete med 
kursansvarig 

Jämställdhetsperspektiv Lärandemål om jämställdhet skrivs 
fram i den rev. kursplanen. 

VT 2022 Studierektor i samarbete med 
kursansvarig 

Hållbarhetsperspektiv Lärandemål om hållbarhet skrivs fram i 
den rev. kursplanen. 

VT 2022 Studierektor i samarbete med 
kursansvarig 

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

 
Handläggning av beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats sav fakultetsstyrelsen vid Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av 
prodekan Åsa Danielsson och utbildningsledare Ida van der Woude. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Karin Axelsson, 
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ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias Broth, Asta Cekaite, Henrik 
Danielsson, Åsa Danielsson, August Goldhahn, Mark Granberg och Joakim Kärnborg. Därutöver har närvarat utbildningsledare och bitr 
kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Magnus Vik, koordinator och sekreterare Pia Brink samt fackliga representanter Carine Signoret, 
SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
           Åsa Danielsson 
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