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Handlingsplan för kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys 

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 De nationella målen för kandidatexamen 
uppfylls, men utbildningen ska se över och 
säkerställa att de operationaliseras i 
kursernas lärandemål. Kursplanerna ska ses 
över och anpassas efter Riktlinjer för 
utbildning och examination på grundnivå 
och avancerad nivå vid Linköpings 
universitet (Dnr LiU-2020-04501). 

HT 2022 Programansvarig i samarbete 
med studierektor samt 
kursansvarig  
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Utformning och 
genomförande 

Programmet har en stor andel avbrott. 
Programmet har vidtagit flera åtgärder för att 
motivera rätt målgrupp att söka programmet. 
Programmet ska analysera om åtgärderna har 
haft önskat resultat. Detta ska göras genom 
analys av antagnas intressen, bakgrund etc. 
samt analys av om studenters förväntningar 
på programmet har uppfyllts. Även en analys 
av effekten av filmen och annonseringen ska 
göras genom att inhämta siffror från 
Samordnare på Studentrekryterings- och 
alumnienheten vid KOM. 
 
Närmare 60% av studenterna tar inte ut 
examen. Till viss del beror det på att 
studenterna får arbete innan de tar ut 
examen, men en analys av avbrott ska göras. 
Detta ska göras genom analys av data från 
Ladok samt blanketter för avbrott. 
 
Programmet ska aktivt verka för att fler 
studenter tar ut examen genom att informera 
studenterna om vikten av detta.  
 
Kursernas ordning och innehåll ska ses över 
för att se om någon förändring skulle kunna 

HT 2024 Programansvarig i samarbete 
med studievägledare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programansvarig i samverkan 
med studievägledare 
 
 
 
 
Programansvarig i samverkan 
med studievägledare   
 
Programansvarig i samarbete 
med studievägledare och 
studierektor. 
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underlätta studenternas genomströmning. I 
samband med detta ska även kursernas 
tröskelregler ses över för att se om det är 
möjligt att göra förändringar som kan öka 
genomströmning. 

Lärarkompetens Programmet har en stabil lärargrupp och 
bjuder in externa gästföreläsare. På 
programmet undervisar flera adjunkter och 
disputerade lärare.  Det finns dock ett behov 
av att professorer är aktiva inom 
undervisningen. Andelen som undervisas av 
professorer på programmet ska öka. 
Avdelningen söker aktivt efter en professor i 
statistik, med utlysning vt 2021. 

HT2024 Programansvarig i samarbete 
med studierektor  

Jämställdhetsperspektiv Utbildningen ska säkerställa att studenter 
får grundläggande kännedom om 
jämställdhetsperspektivet och skriva in det 
som lärandemål i relevanta kursplaner. 
Detta ska göras genom att ta hjälp av 
relevanta aktörer på universitetet med 
kompetens inom jämställdhetsperspektiv 
och utbildning. 

VT2024 Programansvarig 
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Hållbarhetsperspektiv Programmet har ett lokalt examensmål “Visa 
kunskap om och ha förutsättningar för att 
kunna utöva sitt statistikyrke inom ramen för 
hållbar utveckling” som dock endast delvis 
uppfylls. Hållbarhetsperspektivet ska 
operationaliseras genom lärandemål i 
relevanta kursplaner. Detta ska göras genom 
att ta hjälp av relevanta aktörer på 
universitetet med kompetens inom 
hållbarhetsperspektiv och utbildning. 

VT2024 Programansvarig  

 
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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