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Handlingsplan för Master’s Programme in Science for Sustainable Development  

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.   
 

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 Vidare granskning av kursplaner för samtliga valbara kurser och 
revidering av lärandemål och kursinnehåll för att säkerställa följande 
måluppfyllelse: 

• Bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete, 
• Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter”, 
• Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter”, och 
• Visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete”. 
Vid arbetet med att säkerställa nämnda måluppfyllelse ska också de 
obligatoriska kurserna granskas då ovanstående mål kan behöva 
inkluderas även i dem.  

VT 2022 Programansvarig i samråd 
med studierektor och 
kursansvariga 
 

Utformning och 
genomförande 

• Kartläggning av kurser/moment inom programmet som bidrar till 
den låga genomströmningen. 

• Undersökning av vad den låga genomströmningen beror på. 
• Implementering av åtgärder. 
• Utlandsstudier försvåras av att det på termin tre (då utbytet äger 

rum) ligger en obligatorisk kurs, detta kommer att genomgå 
ändringar i syftet att underlätta utlandsstudier för studenterna. 

VT 2021 
 
HT 2021 
HT2022 

Programansvarig i samråd 
med studierektor och 
kursansvariga 

Studentperspektiv • Undersökning av orsaken bakom det låga betyget på evaluering av 
uppsatskursen via kommunikation med studenter som läser 
kursen under kommande år (Kursutvärdering; VT21 – VT23). 

• En successiv implementering av åtgärder ska genomföras utifrån 
resultat av undersökningen. 

VT 2022 Kursansvarig i samråd 
med programansvarig och 
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, Mattias Arvola, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias Broth,  
Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), August Goldhahn, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén och Carl 
Schlyter. Därutöver har närvarit utbildningsledare Lena Pettersson Ljungdahl (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef  
Charlotta Einarsson, kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna  
Carine Signoret, SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan          Åsa Danielsson 
           Prodekan 
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