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Handlingsplan för Masterprogrammet i Statistics and Machine learning 

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?  

FSF 22-2.7a 
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Måluppfyllelse 
 
Måluppfyllelsen är överlag relativt låg för 
examensmål  
1 d. , 4 a. , 
5. ,  
7. ,  
8. och 
9.  
Programmet ska se över lärandemålen och 
säkerställa att alla oavsett studieväg når 
målen. 
 

 
Kursplanerna ska ses över och anpassas 
efter Riktlinjer för utbildning och 
examination på grundnivå och avancerad 
nivå vid Linköpings universitet (Dnr LiU-
2020-04501). 

Kursplaner för de obligatoriska 
kurserna ska ses över för att 1) 
analysera vilka av examensmål 1-9 
kan explicit läggas till som 
lärandemål i respektive kurs på så 
sätt att de blir en naturlig del av 
kursen 2) ändra kursplanerna 
genom att lägga till motsvarande 
lärandemål i respektive kurser för att 
uppnå täckning av samtliga 
examensmål. 

 
Samtliga programmets kursplaner på 
programmet ska också 3) ses över 
och anpassas efter Riktlinjer för 
utbildning och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid 
Linköpings universitet (Dnr LiU-
2020-04501). 
 
De genomförda revideringarna ska 
4) diskuteras i programrådet innan 
de uppdaterade kursplanerna skickas 
till fakulteten för analys. 

VT 2023 för T1 
kurser 
HT 2023 för T2 
kurser 

Programansvarig i 
samarbete med 
studierektor samt 
kursansvarig (punkter 1)-
3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programansvarig och 
Programrådet (punkt 4) 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN  

3(5) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Utformning och genomförande  
 
Programmet ska säkerställa att alla 
studenter når målet kring muntlig 
presentation (5a Masterexamen). 
 
 

En muntlig presentation ska införas 
som examination inom någon av de 
obligatoriska kurserna på termin 2. 
Detta ska vara i form av obligatorisk 
muntlig presentation på seminarier i 
mindre grupper där alla studenter 
behöver presentera. 

 
 

HT 2023 i 
samband med 
revidering av 
kursplaner på T2 

Programansvarig i 
samarbete med 
studierektor och 
kursansvarig 

Arbetslivsperspektiv  
 
Programrådet och samarbete med 
avnämare fungerar bra, dock bör 
programrådets mötesfrekvens ökas från ett 
möte per år. 
 
Alumniuppföljning ska genomföras mer 
systematiskt. Programmet har en 
LinkedIn-sida för alumner som kan 
användas mer systematiskt för t.ex. 
gästföreläsningar och för att systematiskt 
följa upp alumnerna. 

Programrådet ska äga rum två 
gånger per år.  
 
 
 
 
Alumniuppföljning ska genomföras 
mer systematiskt. LinkedIn-sidan 
ska analyseras och alumni ska 
framöver bjudas in regelbundet som 
gästföreläsare inom vissa 
programmets kurser. En statistik 
kommer att göras över vilka 
branscher alumni är aktiva i; denna 
statistik ska göras en gång per tre år. 

Programrådet: 
Avstämning 
HT2024 

 
 
 
 
Gästföreläsningar: 
HT2024 
 
LinkedIn statistik: 
VT2023  
 

Programansvarig i 
samarbete med 
studierektor och 
kursansvarig 
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Studentperspektiv  
 
Programmet har en del problem med fusk. 
Programmet har genomfört olika åtgärder 
och ska utvärdera på vilket sätt dessa har 
haft önskvärt resultat. 

Utvärdering av åtgärder som 
redan genomförts ska göras. 
Dessutom ska ytterligare förslag på 
åtgärder ses över, t.ex. undersöka 
arbetsbelastning bland studenter 
som läser parallella kurser och se 
över förkunskapskraven. 

VT 2023 Programansvarig i 
samarbete med 
studierektor och 
kursansvarig 

Jämställdhetsperspektiv  
 
Utbildningen ska ge studerande 
grundläggande kännedom om 
jämställdhetsperspektivet, i kursen 
Advanced Academic, och de ska säkerställa 
detta genom att skriva in det som 
lärandemål i kursplanen. 

Lika villkor finns med i kursinnehåll 
i kursplanen för Advanced Academic 
Studies (732A60). Kursplanen ska 
redigeras och Lika Villkor samt mer 
specifikt jämställdhetsperspektivet 
ska i stället anges bland lärandemål i 
relevant kursplan 

VT 2023 i 
samband med 
revidering av 
kursplaner på T1 

Programansvarig i 
samarbete med 
kursansvarig 

Hållbarhetsperspektiv  
 
Utbildningen ska ge studerande 
grundläggande kännedom om de globala 
målen för hållbarhet i Agenda 2030 och 
säkerställa detta genom att skriva in dem 
som lärandemål i relevanta kursplaner. 

Kännedom om globala 
hållbarhetsmål ska läggas till som ett 
lärandemål inom kursen Advanced 
Academic Studies (732A60). Hållbar 
användning av Statistik ska också 
införas som lärandemål inom 
Computational Statistics (732A90). 

VT 2023 i 
samband med 
revidering av 
kursplaner på T1. 
Utvärdering av hur 
väl det faller ut 
under VT2025. 

Programansvarig 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.  
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Handläggning av beslutet  

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag, efter föredragning av Åsa 
Danielsson. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Ulf Melin, ledamöterna; Bodil Axelsson, Max Björklund, Maria Brandén, Mathias 
Broth, Asta Cekaite, Henrik Danielsson och Oscar Vines. Därutöver har närvarat utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson, 
kanslichef Magnus Vik och koordinator och sekreterare Pia Brink samt de fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine 
Signoret, SACO-S. 
 
 
 
Ulf Melin 
Dekan 
           Åsa Danielsson 
           Prodekan 
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