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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

 
 
 
 
 

x  Programmet har målmatris enligt CDIO ramverket. Programmets 
analys visar att en översyn bör ske för att stärka kopplingen mellan 
tre av de nationella examensmålen till programmets kurser mål, 
innehåll, examination).   
Progression inom generiska kompetenser – kan ses över, tex genom 
att skapa en progressionstrappa enligt tekniska fakultetens modell. 
Programmet bör definiera dessa kompetenser i handlingsplanen. 

Utformning och 
genomförande 

 
 
 
 
 

x  Internationellt program som VT21 har examinerat sin första kull 
studenter. Stora möjligheter finns att stärka kopplingen till 
industri, vilket också är programmets avsikt.  
För 6 kurser är genomströmningen något lägre vilket ska 
genomlysas och åtgärder ska definieras.  
Programmet upplever bekymmer med att mycket av LIUs 
styrdokument, blanketter mm, endast finns på svenska, vilket är ett 
problem både för Engelskspråkiga lärare och internationella 
studenter.  

Forskningsanknytning 
 

x 
 
 

  Stark och väl fungerande forskningsanknytning 
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Lärarkompetens 
 

 
 
 
 
 

x  Styrka: Programmet har tillgång till lärare med bra kompetens 
inom ämnena och dessa har i de flesta lärarna har en god grund- 
pedagogisk utbildning. Programmet har 26 examinatorer. Flera 
lärare kan inte svenska. Behov finns av att stimulera lärarna till 
kompetensutveckling via Didacticums kurser. Problem finns dock 
med att vissa kurser endast ges på svenska.  

Arbetslivsperspektiv 
 

 
 
 
 
 

x  God integration under hela utbildningen till arbetslivsperspektivet 
när det gäller akademin. Det saknas representation från 
näringslivet i programmets PU vilket behöver säkerställas framöver. 
Programmet har alumninätverk via LinkedIn och skall genomföra 
systematisk alumnundersökning när den fakultetsgemensamma 
enkäten är färdig att implementeras.  
 

Studentperspektiv 
 

 
x 
 
 
 

  Internationella studenter kräver till del ett annat typ av stöd från 
studentenheten, ett stöd som behöver fortsätta utvecklas.  

Jämställdhetsperspektiv 
 

 
 
 
 
 

x  Programmet belyser och diskuterar med studenterna ”kulturell 
intelligens” i en workshop tidigt på programmet, för att 
medvetandegöra Lika villkorsfrågan.  
Analys av män/kvinnors prestationer visar inte på någon 
ojämlikhet. 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Nystartat program HT2018 med gott söktryck. Av de 20 studenter som antogs HT18, avslutade 17 studenter sin utbildning 2021. HT18 antogs 
20, HT19 34 och HT21 55 studenter. Den kraftiga ökningen (baserat på bland annat ett gott söktryck och önskemål om ökat intag från 
fakultetsledning), ställer krav på ökad lärarbemanning och goda samverkansmöjligheter med akademi och näringsliv för tillgång till 
projektarbeten. 2/3 av studenterna är kvinnor, ingen skillnad ses i prestation mellan könen. Studenterna värderar kurserna högt enligt 
kursvärderingar.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att Bachelor´s  Programme in Experimental and 
Industrial Biomedicine delvis behöver utvecklas.  I samband med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden 
identifierats vilka framgår av sammanställningen ovan samt av programmets handlingsplan. Detta inkluderar en särskild uppföljning av 
genomströmningen eftersom endast en kull utexaminerats vid tiden för denna granskning. Utöver detta ska programmet även fortsättningsvis 
arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla programmet.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 

Utvecklingsområde: ytterligare synliggörande och integrering av 
jämställdhetsperspektivet i innehåll, utformning och 
genomförande. 

Hållbar utveckling 
 

 
 
 
 
 

x  Fyra av de sjutton globala målen berörs i kurserna med det finns 
inte speciella aktiviteter för att arbeta med målen. Området kan 
synliggöras mer i tex examensarbeten. Programmet bör söka stöd 
hos Didacticum för en genomlysning.  
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Underskrift dekan 

 
 
Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Måluppfyllelse 

Stärka kopplingen till de 
nationella målen nr. 6-8 
inom programmet  
 
 

Genomföra dialog med kursansvariga 
hur dessa mål kan stärkas med 
avseende på mål, utformning av 
innehåll och examination.  

December 2022  
 
 

Programledning; kursansvariga 
 
 

Progression inom 
generiska kompetenser 

Viktiga generiska kompetenser inom 
ämnet är:  djup ämneskompetens, 
förmåga att arbeta strukturerat 
individuellt och i grupp (inkluderat 
laborativt och experimentellt arbete), 
att definiera och avgränsa problem och 
föreslå lösningar (kräver 
metodförståelse), analysera resultat 
och sammanställa och kommunicera 
muntligt och skriftligt i intra- och 
interdisciplinära sammanhang i 
internationell miljö.  
 
Åtgärd: 
Översyn av 
examinationer/obligatoriska moment 
för att säkerställa progression. 

Juni 2023 Programledning; kursansvariga 
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Utformning och genomförande 

Genomströmning 
 
 
 
 
 

 
 
(OBS: övriga punkter 
från bedömningen 
behandlas under andra 
rubriker) 

Följa upp den preliminära analysen i 
kvalitetsrapporten med ytterligare 
kullar studenter.  

 
Föreslå stödåtgärder i dialog med 
kursansvarig, studievägledare och 
studentsektion.  

December 2022 
 
 
 

Juni 2023 

Programledning 
 
 
 

Programledning 

Forskningsanknytning 

-    

Lärarkompetens 

Pedagogisk dialog och 
fortbildning på engelska 

Genomföra dialog med institution/ 
fakultet angående att öka utbud och 
incitament för deltagande för 
engelsktalande personal 

December 2022 Programledning, Prefekt, Dekanus  

Arbetslivsperspektiv 
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Arbetslivsrepresentation 
från övrigt näringsliv i 
programutskott 
 
Alumniundersökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad representation av 
externa avnämare inom 
undervisningen 

 

Rekryteras. 
 
 

 
Genomförs baserat på fakultetens 
gemensamma alumnienkät som är 
under utveckling, med tillägg av 
programspecifik del. 
 
 
 
 
 
 
1. Initiera åtgärder för att öka andelen 
externa examensarbeten. Informera 
studenter om möjligheten. 
 
2. Med hjälp av 
samverkanskoordinator, alumnienkät 
och andra funktioner/verktyg 
identifiera särskilt intressanta 
arbetsgivare, gärna i närområdet, och 
bjuda in till medverkan inom 
ovanstående punkt samt kurser och 
alumniverksamhet. 

December 2022 
 
 
 

6 månader efter att 
fakultetsgemensam enkät 
finns tillgänglig (på 
engelska). Preliminärt 
innebär detta som 
tidigast utskick efter att 
programmets andra kull 
studenter tagit examen. 
 
 
1. Hösttermin 2022. 
 
 
 
2.  December 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Programledning  
 
 
 

Prodekanus för utbildning, 
programledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2: Programledning; 
internationell koordinator vid 
programmet/examinator 8BKG51, 
fakultetens 
samverkanskoordinator 
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3. Undersöka om det går att utveckla 
och förstärka 
samverkanskoordinatorsfunktion inom 
livsvetenskap vid fakulteten. 

3. December 2023 
 

Fakultet, programledning 

Studentperspektiv 

Likvärdigt 
studieadministrativt stöd 
för studenter som ej är 
svensktalande.* 
(*: omnämnt under 
annan punkt i 
bedömningsmatrisen 
från fakulteten). 

Översättning av studieadministrativa 
system, inklusive blanketter och 
beslutsmallar. 

December 2022 Studentenheten; prodekanus för 
utbildning 

Jämställdhetsperspektiv 

Synliggöra 
jämställdhetsperspektivet 
i innehåll, utformning 
och genomförande. 

I dialog med kursansvariga och 
studenter inventera kursmaterial och 
representation vid olika moment och 
roller.  Säkerställa att studenterna får 
insikt om när det relevant att studera 
eventuella könsskillnader och andra 
lika villkorsaspekter inom ämnet.  

December 2023 Programledning, kursansvariga 

Hållbarhetsperspektiv 
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Tydliggöra 
hållbarhetsaspekten 
inom 
examensarbetskursen. 

 
Genomlysning av 
programmet ur 
hållbarhetsperspektiv i 
samarbete med 
Didacticum. 

Förbättrad information till student om 
innebörden av begreppet i relation till 
biomedicinska projekt, samt skärpt 
tillämpning vid bedömning. 

 
Utbildning/informationstillfälle för 
medverkande lärare, samt genomföra 
analys och förslag på konkreta 
åtgärder. 

September 2022 
 
 
 

 
December 2023 

 

Programledning, examinator 
8BKG51 (Degree Project) 

 
 
 

Programledning, prefekt 

 
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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