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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

  x Programmet saknar målmatris och inväntar ny version av det 
fakultetsgemensamma verktyget. Matris ska uppföras.  Det är av 
kvalitetsgranskningsarbetet inte säkerställt att varje enskild student 
uppnår examensmålen, programmet uppmanas se över hur 
målmatrisen för olika kurser kan användas vid dialog mellan 
mentor och student vid uppförande av individuell studieplan för att 
säkerställa måluppfyllelse.  

Utformning och 
genomförande 

 x  
Programmet har ett stort fokus på experimentellt arbete. 
Studenterna gör två projektarbeten och har egen individuell 
studieplan utformad med hjälp av mentorer. 
Två obligatoriska kurser termin 1, samt 2 obligatoriska 
projektkurser. Mentorer guidar studenterna att välja bland valfria 
kurser för resterande utbildningstid.   
Utvecklingsområde; undersöka möjligheten att skapa en valfri kurs 
inom bioinformatik samt inom good laboratory practice.  

Forskningsanknytning 
 

x   Bedöms fungera mycket väl. För 20% av studenterna leder 
projektarbetena till ett medförfattarskap i en vetenskaplig artikel.   
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Lärarkompetens 
 

  x Lärarkompetensen behöver åtgärdas då 25% av undervisningen ges 
av 1:e Fo-ingenjörer (innehar ej lärartjänst). Detta medför att 
examinatorsrollen får tas av annan person än kursansvarig. 
Genomlysningen har identifierat ett behov av pedagogisk 
kompetensutveckling hos lärarna. 

Arbetslivsperspektiv 
 

 x  
Programmet arbetar med att inkludera mer arbetslivsperspektiv utöver 
akademin, dvs med kliniker samt med företrädare inom Life Science. 
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  Mentorerna på programmet anses av studenterna som mycket 
betydelsefulla. Uppdragsbeskrivning för mentorer skall tas fram för 
att tydliggöra ansvar och förväntad arbetsinsats. Programmet har 
avvecklat tidigare system för utvärdering och implementerar nu 
Evaliuate. Återkoppling till studenterna sker vid kursstart.  

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. 
Utvecklingsområde: Integrering av jämställdhetsperspektivet i 
innehåll, utformning och genomförande.  

Hållbar utveckling 
 

 x  Programmet har som pilot analyserat perspektivet utifrån LiUs 
ramverk för hållbarhetsperspektivet. Programmet kan utifrån 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Antal förstahandssökande mellan åren 2016–2020 var i medeltal drygt 4 sökande per plats. 70% av de som söker till programmet är internationella 
studenter. Programmet fyller sina platser. Under den senaste 5-årsperioden har mellan 60-70% av studenterna avslutat utbildningen inom 2,5 år, 
80% av studenterna slutför utbildningen inom 3 år, resterande avslutar inte sina studier. Olika orsaker ligger bakom detta. Det som drar ut på tiden 
är examensarbetet som inte alltid avslutas inom avsedd tid. Studenter vid programmet har möjlighet till ”double degree” vid ett av två universitet i 
Österrike. För närvarande finns en obalans mellan det antal svenska studenter (sjunkande andel) som utnyttjar denna möjlighet jämfört med det 
antal österrikiska studenter som istället genomför studier vid LIU. 

 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning:  
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömningen att Master´s Programme in Experimental and 
Medical Biosciences delvis behöver utvecklas.  I samband med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden identifierats vilka 
framgår av sammanställningen ovan samt programmets handlingsplan. Detta inkluderar en särskild uppföljning av att studenterna når de nationella 
examensmålen. Utöver detta ska programmet även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla programmet.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
 

Agenda 2030 visa tydliga kopplingar mellan minst 4 av FNs globala 
mål och kursinnehåll som rör detta, men behöver arbeta med att 
tydliggöra detta i kursens lärandemål, kursmoment och 
examination.  
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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.   

 
Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  
Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

1. Måluppfyllelse 

1.1. Introduktion av målmatrisverktyg för 
att etablera tydligare progression mellan 
alla obligatoriska kurser i programmet 
med hänsyn till nationella mål 

Sammanställning av ILO:s och 
kursaktiviteter i målmatrisen, genom 
diskussion med kursansvariga och mentorer, 
samt förankring i   Programutskottet  
 

6 månader från det att 
målmatrisverktyget finns 
tillgängligt. Uppskattas till 
juni 2022 

Programansvarig 

1.2. Integrera mål och aktiviteter inom 
valbara kurser i målmatrisen för att 
säkerställa efterlevnad av nationella mål 

Kartlägga alla lärandemoment som ges inom 
de valbara kurserna, som grund för 
diskussion om progression och eventuellt 
modifiering av mål och aktiviteter vid behov. 
Diskussion i samband med MUR/BUR 
heldagsmöte med alla kursansvariga och 
program mentorer. 

Ett år efter målmatris för 
obligatoriska kurser är klar, 
förhoppningsvis juni 2023  

Programansvarig 

1.3. Identifiera till och belysa 
lärandeaktiviteter rörande allmänna 
färdigheter som en färdig master i 
medicinsk biologi förväntas kunna i sitt 
yrkesliv 

Identifiera allmänna färdigheter vilka tas upp 
och tränas genom lärandeaktiviteter inom 
olika kurser och inkludera dessa som tydliga 
lärandemål   för att bevara och behålla de i 
programmet 

Januari 2023 Biträdande programansvarig 
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2. Utformning och genomförande 

2.1. Erbjuda högkvalitativa och moderna 
kurser inom programmet 

Uppdatera och förnya kurser för att 
expandera den befintliga 
forskningsförberedande profilen och möta 
upp efterfrågan från studenterna. 
Kunskapsområden av intresse har 
identifierats vara good laboratory practice 
(GLP), bioinformatik/big data, precision 
medicine, eHälsa eller artificiell intelligens. 

Omgående, men ett förslag 
för att täcka GLP och 
bioinformatik borde vara 
klart i december 2022 

Programansvarig och prefekter vid 
relevanta institutioner inom LiU 

2.2. Uppnå högre nivåer inom Blooms 
taxonomi, med fokus    på 
laboratorieaktiviteter 

Inventera samt utvärdera inom programmet 
använda laboratorieaktiviteter och revidera 
lärande mål för att utöka studentfokus i 
dessa. Söka hjälp från Didacticums 
pedagoger. Kursansvariga utmanas att 
presentera sina kursaktiviteter vid 
MUR/BUR heldagsmöte  

Juni 2024 Kursansvariga och programansvarig 

2.3. Bygga en stark profil inom medicinsk 
biologi på LiU 

Förstärka ämnesområdet medicinsk biologi 
genom en kontinuerlig dialog med 
kandidatprogrammet i medicinsk biologi. 
Fortsatt organisation av gemensamma 
aktiviteter för att promovera båda 
programmen och bibehållen diskussion inom 
programutskottet 

Life Science Day organiseras 
årligen sedan ett flertal år 
tillbaka och detta bör 
fortsätta. Andra aktiviteter 
kommer att identifieras i 
samråd med studenter och 
PU 

Programansvariga och programutskottet 
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2.4. Utöka och förtydliga erbjudandet av 
Double Degree examen för 
programstudenter 

Åstadkomma en jämnare fördelning av 
antalet inkommande och antalet utresande 
studenter. Detta genom förbättring av 
informationsflödet till programmets egna 
studenter 
 
Identifiera nya intressanta mastersprogram i 
biomedicin för samarbeten 

Ömsesidighet för DD utbyte 
implementeras till 
akademiskt år 2022–23 
 
 
 
Utöka DD erbjudande med ett 
nytt universitet till 
akademiskt år 2024–2025 

Programansvarig och Internationell 
Koordinator vid Medicinska Fakulteten 

 
 
 

 
Programansvarig och Internationell 
Koordinator vid Medicinska Fakulteten 

3. Forskningsanknytning 

3.1. Synliggöra vetenskapliga projekt som 
master studenter är involverade i  

Starta och underhålla ett informationsflöde 
för biomedicin studenter där det finns 
möjlighet att nå ut med information om egna 
vetenskapliga publikationer för att öka 
synligheten. Diskutera åtgärder med 
Kommunikationsavdelningen. Diskutera 
lagring av projektarbeten i DIVA med 
Biblioteket 

December 2022 Programansvarig 

4. Lärarkompetens 

4.1. Minska mängden undervisning som 
utförs av första forskningsingenjörer 

Behålla en kontinuerlig dialog med 
institutioner, speciellt BKV samt belysa fråga 
på VoK möte (verksamhets- och 
kompetensanalyser).  

Ta upp fråga på VoK möte 
HT22. Ett rimligt mål borde 
vara att minska till 20% 
under det akademiska året 
2023–24 och vidare efteråt 

Programansvarig och prefekter vid 
relevanta institutioner inom LiU, 
speciellt BKV 
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4.2. Utöka andelen undervisning som ges 
av doktorander 

En kontinuerlig dialog med institutioner, 
speciellt BKV, krävs för att utöka mängden 
undervisning som ges av doktorander från 
15% till 25% inom 4 år 

Akademiska året 2024–2025 
skulle programmet kunna 
uppnå 25% undervisning av 
doktorander 

Programansvarig och prefekter vid 
relevanta institutioner inom LiU, 
speciellt BKV 

4.3. Utöka lärarkompetensen inom 
högskolepedagogik 

Etablera tydliga mål för olika lärarkategorier 
inom högskolepedagogik och komma överens 
med avdelningar om tid för 
kompetensutveckling 

En plan med 
rekommendationer kommer 
att finnas tillgänglig augusti 
2022 

Prefekter vid relevanta institutioner 
inom LiU med hjälp från 
programansvarig 

5. Arbetslivsperspektiv 

5.1. Integrera representanter från 
näringslivet samt kliniskt verksamma i 
programutskottet  

Bjuda in nyckelpersoner till PU möte för att 
identifiera olika sätt att utöka samarbete med 
företag inom Life Sciences 

December 2022 Programutskottet och programansvarig 

5.2. Inkludera en praktikkurs i 
programmet för att möjliggöra för 
studenter att få erfarenheter av att arbeta 
inom ett projekt vid ett relevant företag 
inom Life Sciences 

Diskutera i programutskottet om en 
praktikkurs är möjlig och om så är fallet 
implementera det. Ta del av tidigare 
erfarenhet av liknande åtgärder från 
Tekniska Fakulteten 

December 2022 Programutskottet 

5.3. Erbjuda möjligheten till 
forskningsprojekt vid olika 
samarbetspartners inom industrin 

Aktivt söka projekt inom olika företag och 
erbjuda hjälp i form av akademisk 
handledning. Utöka mängd projekt 
progressivt med tiden 

1 projekt januari 2023, 2 
projekt januari 2024 osv för 
att uppnå minst 4 projekt per 
år 

Programansvarig med hjälp från 
samverkankoordinator från medicinska 
fakulteten 

5.4. Etablera ett alumnnätverk för framtid 
samarbete 

Följa program alumner efter examen och 
upprätthålla en databas med alumni 
information  

Databas på plats i augusti 
2023 och regelbunden 
uppdatering efteråt 

Programadministratorer med hjälp från 
biträdande programansvarig 

5.5. Utöka inslag av näringslivet i program 
kurser  

Planera en föreläsning eller seminarie med 
representanter från näringslivet i varje kurs 

Från och med augusti 2022 
alla kurser ska inkludera en 
aktivitet 

Kursansvariga med hjälp från 
programansvarig 
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5.6. Visa på olika arbetslivsmöjligheter för 
studenter efter examen 

Bjuda in industridoktorander till 
mentorsmöte 

 
Ge exempel på Life Science Day 

Januari 2022 
 
 

Årligen 

Biträdande programansvarig 
 
 

Biträdande programansvarig 

5.7. Ta till vara erfarenheter från alumni Genomföra systematisk alumnundersökning när 
den fakultets gemensamma enkäten är färdig att 
implementeras. Översättning på engelska måste 
säkerställas 

Möjligtvis juni 2022 Prodekan för utbildning och 
programansvarig 

6. Studentperspektiv 

6.1. Utöka svarsfrekvensen i EvaLiUate  Genom systematisk påminnelse till 
kursansvariga och studenter utöka 
svarsfrekvens för att uppnå 75% inom 4 år 

Augusti 2024 Kursansvariga och 
programadministratorer 

6.2. Förbättra utvärderingen av 
projektkurser 

Modifiera EvaLiUate för att kunna utvärdera 
projektkurser på ett anpassat och bättre sätt 

Januari 2025 Programansvarig med hjälp från 
Prodekan för utbildning  

6.3. Inkludera reflektionsdokumenten 
som en viktig del av programutvärdering 

Systematisera samling, inläsning och 
återkoppling av reflektionsdokument som 
studenter skriver i samband med Degree 
projekt  

Augusti 2023 Mentorer med hjälp av 
programadministratorer  

6.4. Utöka studentintresse för att delta i 
studentorganisationer 

Samarbeta med Consensus för att få en bra 
studentrepresentation, till exempel i 
programutskottet 

Augusti 2022 Consensus och MedBi sektionen med 
hjälp av programansvarig 

6.5. Likvärdigt studieadministrativt stöd 
för studenter som ej är svensktalande 

 

Översättning av studieadministrativa system, 
inklusive blanketter och beslutsmallar 

December 2022 Studentenheten och prodekan för 
utbildning 

7. Jämställdhetsperspektiv 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
MEDICINSKA FAKULTETEN 

Handlingsplan  
Master’s Programme in Experimental l and Medical Biosciences  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.1. Synliggöra jämställdhetsperspektivet i 
innehåll, utformning och genomförande 

I dialog med kursansvariga och studenter 
inventera kursmaterial och representation 
vid olika moment och roller – bland annat för 
att säkerställa att studenterna får insikt om 
när det relevant att studera eventuella 
könsskillnader och andra lika 
villkorsaspekter 

December 2024 Programansvarig och kursansvariga 

8. Hållbarhetsperspektiv 

8.1. Tydliggöra förväntningar från 
Medicinska Fakulteten angående 
utveckling av hållbarhetsmål inom 
programmet 

I dialog med Fakulteten bestämma en rimlig 
nivå för hållbarhetsarbetet med hänsyn till 
riktlinjer från LiUs Platform for 
Sustainability Performance in Higher 
Education 

Augusti 2023 Prodekan för utbildning och 
programansvarig 

8.2. Att studentprojekt måste förhålla sig 
till globala mål för hållbar utveckling  

Ta fram rutiner för att säkerställa att alla 
projektrapporter ta hänsyn till de globala 
hållbarhetsmålen 

Juni 2022 Mentorer och programansvarig 

8.3. Tydliggöra befintlig koppling mellan 
Agenda 2030 och kursens lärandemål, 
kursmoment och examination 

Använda matrisverktyget för att inkludera 
kopplingar till Agenda 2030 

Augusti 2024 Programansvarig med hjälp från 
Didacticum 

 
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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