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Handlingsplan för Kandidatprogram i Systemvetenskap 

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?  

Måluppfyllelse Analys av måluppfyllelse av den 
valbara praktikkursen (725G44) som 
ges specifikt för programmet saknas 
och ska kompletteras i målmatrisen. 

Augusti 2021 Programansvarig, i samarbete med 
kursledaren. 

 Kursplanerna behöver delvis anpassas 
efter de nya riktlinjerna för utbildning 
och examen (Dnr LiU-2020-04501). 
 

December 2022 Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik, samt 
programadministratör. 
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 Mål 3 ska tydliggöras genom tillägg i 
lärandemål och examination i 
kursplanerna för kurserna  

• 726G74-75 (Kandidatuppsats i 
informatik) 

• 726G76 (Samhällsvetenskapliga 
metoder) 

• 725G87 (Användarperspektiv 
på digital design) 

 
Mål 6 ska tydliggöras genom tillägg i 
lärandemål och examination i 
kursplanerna för kurserna  

• 725G86 (Samhällets 
digitalisering)  

• 725G94 
(Verksamhetsutveckling och 
digitalisering)   

• 725G98 (Perspektiv på säkerhet 
och IT) 

 

December 2022 Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik, berörda 
kursansvariga.  
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 Mål 7 ska tydliggöras genom tillägg i 
lärandemål och examination i 
kursplanerna för kurserna  

• 725G86 (Samhällets 
digitalisering), 

• 725G94 
(Verksamhetsutveckling och 
digitalisering),  

• 725G88 (Kvalitativa metoder i 
teori och praktik), samt  

• 726G76 (Samhällsvetenskapliga 
metoder). 

 

December 2022 Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik, berörda 
kursansvariga. 

 Undervisningsformer och innehåll för 
kursen Systemvetarens profession 
(725G89) ska utvecklas i syfte att 
säkerställa relevans och 
kunskapsprogression för alla 
studenter, inkl. de som redan fått 
arbete. Utvecklingen ska i första hand 
göras inom ramarna för befintlig 
kursplan.  

December 2022 
 

 

Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik och 
kursansvarig för kurs 725G89. 
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Utformning och 
genomförande 

1) Analys med förslag på konkreta 
åtgärder för att höja 
kunskapskraven i kurserna inom 
huvudområdet informatik ska 
genomföras.  

2) När analysen av kunskapskraven är 
klar och utbildningen vet vilka 
kurser som är aktuella för att höja 
kraven ska kraven tydliggöras för 
studenterna. 

1) HT2022 

 
2) HT2023 

Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik och 
kursansvariga för kurser inom 
informatik. 

Lärarkompetens Programmet ska öka andelen lärare 
inom ämnet informatik för att minska 
sårbarhet och arbetsbelastning (avser 
INDIG vid IEI). 

 
Det är också viktigt att det säkerställs 
att professorer även framgent 
medverkar i utbildningen. 

December 2025 Avdelningschef vid INDIG 
ansvarar för rekrytering av 
personal. Studierektor vid INDIG 
ansvarar för bemanning av kurser i 
samverkan med avdelningschef.  

 
 

Arbetslivsperspektiv Programmet ska genomföra 
regelbundna uppföljningar och 
enkätundersökningar för att alumners 
erfarenheter tillvaratas.  

December 2025  Programansvarig.  
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Studentperspektiv Programmets lärare ska på ett 
tydligare sätt kommunicera till 
studenterna om betydelsen av att 
genomföra kursvärderingar i Evaliuate. 
I den mån det är möjligt bör 
studenterna ges möjlighet att 
genomföra kursvärderingar i samband 
med undervisningstillfällen. 

Uppföljning december 
2022 

Studierektorer och kursansvariga. 

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet ska stärkas 
genom tillägg i lärandemål och 
examination i kursplanerna för 
kurserna  

• 725G86 (Samhällets 
digitalisering)  

• 725G87 (Användarperspektiv 
på digital design). 

 

December 2022 Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik, berörda 
kursansvariga. 
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Hållbarhetsperspektiv Hållbarhetsperspektivet ska stärkas 
genom tillägg i lärandemål och 
examination i kursplanerna för 
kurserna  

• 725G98 (Perspektiv på säkerhet 
och IT) 

• 725G86 (Samhällets 
digitalisering). 

December 2022 Programansvarig, i samarbete med 
studierektor i informatik, berörda 
kursansvariga. 

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 Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Policarpio Bernerstedt, Maria Brandén, Mathias 
Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson (föredragande), August Goldhahn och Joakim Kärnborg. Därutöver har närvarit 
utbildningsledare Ida van der Woude (föredragande), utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, kanslichef Magnus Vik samt 
koordinator och sekreterare Pia Brink. 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan          Åsa Danielsson 
           Prodekan 
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